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POVZETEK 

Otrok se že zgodaj v svojem predšolskem obdobju začne srečevati z matematiko, zato 

sem se odločila, da diplomsko delo posvetim temu kurikularnemu področju. Zgodnje 

matematične izkušnje vplivajo na kasnejši otrokov intelektualni in duševni razvoj.  

 

V delu z naslovom Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini 2- do 3-letnih otrok 

sem se osredinila na geometrijo, natančneje na otrokovo zgodnje spoznavanje okroglih 

in oglatih geometrijskih oblik.  

 

Učenje geometrijskih pojmov opisuje več različnih teorij in avtorjev. Uporabila in 

natančneje preučila sem temeljno teorijo van Hiela o učenju geometrije, ki pravi, kako 

pomembno je, da otrok pridobiva spoznanja prek praktičnih izkušenj in postopno 

prehaja iz vizualne stopnje na deskriptivno analitično stopnjo. Pri tem imamo veliko 

vlogo odrasli, ki naj bi bili otroku v oporo pri oblikovanju določenih pojmov in relacij 

med njimi. Vzgojitelju so pri načrtovanju matematičnih dejavnosti v pomoč tudi 

Hejnyjevi principi, v katerih je avtor združil bistvene kriterije dobre poučevalne prakse. 

Poleg teorij učenja o geometriji sem v teoretičnem delu predstavila področje 

matematika v vrtcu, tudi z vidika javnega nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce 

(1999). Predstavila sem nekaj značilnosti in dejstev o izkustvenem učenju, ki jih 

moramo upoštevati, da bi otrokom omogočili kar se da pozitivne in raznolike izkušnje.  

 

Za spoznavanje znanih predmetov iz okolice je najpomembneje, da odrasli upoštevamo, 

da so otroci v predšolskem obdobju zelo učljivi in da se največ naučijo s svojo lastno 

aktivnostjo. V empiričnem delu sem dejavnosti poskušala načrtovati tako, da je 

vključenega čim več izkustvenega učenja, s katerim so otroci neposredno vključeni v 

dejavnosti. Na tak način si pridobijo širši vpogled v različne teme, ki jih odkrivajo in si 

jih tako lažje zapomnijo. Ena od temeljnih oblik izkustvenega učenja v predšolskem 

obdobju pa je tudi igra.  

 

V celotnem diplomskem delu postavljam v ospredje vlogo odraslih, ki je pri 

oblikovanju pojmov še kako pomembna. V empiričnem delu ugotavljam, ali je možno 

in na kakšen način preveriti otroško geometrijsko znanje pred in po izvedenem 

načrtovanem pristopu na temo okroglih in oglatih oblik pri najmlajših. Ugotovila sem, 

da se manjša odstopanja v znanju pokažejo, vendar jih na mojem primeru ne moremo 

posplošiti na celotno populacijo. Potrdim lahko, da je igra pomemben del izkustvenega 

učenja, ki otrokom pomaga premagati strah in pokazati, kar dejansko znajo. Na mojem 

vzorcu se pokažejo tudi razlike v napredku pri starejših, kar je bilo pričakovano. 

 

KLJUČNE BESEDE: matematika v vrtcu, geometrija, okrogle in oglate oblike, igra, 

izkustveno učenje
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LEARNING ABOUT ROUND AND REGULAR SHAPES IN A GROUP OF 

CHILDREN 2−3 YEARS OF AGE 

ABSTRACT 

Children come across mathematics in their pre-school period, that is why the topic of 

my thesis covers this part of the curriculum. Early mathematical experience has an 

influence on the child's intelectual and mental development. 

 

In the thesis with the title Learning about round and regular shapes in a group of 

children 2–3 years of age I focused on geometry, more specifically getting to know how 

children cope with round and regular shapes at an early age.  

 

Various theories and authors describe learning geometric terminology. The basic van 

Hiele theory on learning geometry has been closely examined and followed. It 

emphasizes the importance of getting knowledge through practical experience and 

gradually progressing from the visual stage towards the descriptive analytical one. 

Adults play a vital role helping children to form certain concepts and relations among 

them. The teachers can follow Hejny's principles of organising mathematical activities 

in order to achieve high standards in teaching mathematics. The theoretical part contains 

beside ideas on learning geometry, also some facts about learning mathematics in 

kindergartens based on the Slovenian curriculum for kindergartens ''Kurikulum za 

vrtce'' (1999). Some facts about experiential learning are presented since they enable a 

variety of valuable experience for children.  

 

Children in the pre-school period learn quickly and efficiently, mostly through their 

own activities. The empirical part thus includes mostly activities which enable 

experiential learning since children are directly involved in them. This way they gain 

more knowledge and memorizing is better. The crucial part of experiential learning is 

play, especially in the pre-school period. 

 

The role of adults is of great importance. In the empirical part I try to find out whether it 

is possible to check the children's knowledge of geometry before and after the activities 

and in what way. I have come to the conclusion that the knowledge slightly differs 

among children but it cannot be generalized on the entire generation. Play is the most 

important source of experiential learning, which helps children to overcome their fears 

and demonstrate their knowledge. Older children develop faster, which has been 

expected. 

KEY WORDS: Mathematics in a kindergarten, geometry, round and regular shapes, 

play, experiential learning 
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I UVOD 

Spomnimo se svojih otroških dni in našega raziskovanja sveta okoli sebe. Otroci so 

raziskovalna in aktivna bitja, ki jih zanimajo povsem neobičajne stvari. Pomembno je, 

da odrasli ta zanimanja prepoznamo in jih znamo oblikovati v smiselne izkušnje in 

znanja. 

 

Za predšolske otroke je pomembno, da pridobivajo izkušnje z različnih področij. 

Kurikulum za vrtce (1999) predpisuje šest različnih: družba, narava, jezik, umetnost, 

gibanje in matematika. Vsa so za otrokov celostni razvoj pomembna, zato bi bilo dobro, 

da bi bile dejavnosti po področjih enakomerneje zastopane. Nemalokrat sem v praksi 

opazila, da je v ospredju tisto področje kurikula, ki je vzgojiteljici bližje in ima občutek, 

da je zanj bolj usposobljena.   

 

Diplomsko delo obravnava področje geometrije v vrtcu, saj ocenjujem, da je pri 

najmlajših velikokrat pozabljena, predvsem z vidika načrtovanih dejavnosti. V praksi 

sem sicer pridobila nekaj izkušenj s področja matematike pri najmlajših, predvsem s 

področja logike, kot sta razvrščanje in urejanje, manj pa na področju načrtovanih 

dejavnosti iz geometrije. Zastavila sem si izziv, kako najmlajšim na igriv način 

predstaviti pojme iz geometrije.  

 

Diplomsko delo sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

predstavim glavne pojme, s katerimi sem se srečevala pri načrtovanju in izvajanju 

pristopa. Ustavim se pri matematiki v vrtcu ter njenih značilnostih, ki so pomembne, da 

otroku naredimo izkušnje še privlačnejše in zabavnejše. V podpoglavje o geometriji v 

vrtcu sem vključila osnovne geometrijske pojme, katere sem poskušala posredno 

vpeljevati v otroški svet matematike. To sem povezala s Kurikulumom za vrtce in iz 

njega izbrala cilje in dejavnosti, ki so primerni za 2- do 3-letne otroke. V nadaljevanju 

opišem vse pogostejše izkustveno učenje, njegove faze in načela, ki jih je potrebno 

dobro poznati, da je učenje še uspešnejše. Nekaj besed namenim tudi igri, ki jo 

obravnavam kot najpomembnejšo sestavino izkustvenega učenja. Ta je potrebna za 

otrokov celostni razvoj. Na koncu predstavim, kako poteka učenje o geometriji prek 

Hejnyjevih principov ter učenje po van Hielu, ki si sicer nista nasprotujoča, vendar se 

malo razlikujeta. 
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V empiričnem delu sem na podlagi igre pridobila informacije o predznanju otrok. 

Otroci so glede na lastnost ali videz oz. svoje predznanje razvrščali oblike v dve 

skupini; okroglo in oglato. Glede na izkazano znanje sem oblikovala pristop za 

usvajanje pojmov okroglo in oglato. Otroci so s štirimi raznovrstnimi dejavnostmi 

spoznavali različne oblike, ki so jim sicer iz vsakdanjega življenja poznane. 

Spoznavali so njihove lastnosti in razlike med njimi. Kot zaključek so zopet preko 

igre pokazali napredek, ki je bil pri nekaterih viden bolj, pri drugih pa manj.  
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II TEORETIČNI DEL 

1 MATEMATIKA V VRTCU 

Otrok se v vsakdanjem življenju že zgodaj srečuje z matematiko, ki mu še ni znana pod 

tem poimenovanjem. Z njo se srečuje pri pospravljanju in razvrščanju igrač, pri 

preštevanju najrazličnejših predmetov, pri merjenju dolžine čevljev … (Kurikulum za 

vrtce, 1999).  

Otrok skoraj na vsakem koraku spoznava oblike, velikosti, števila, smeri, se orientira v 

prostoru in meri. S tem si že v zgodnjem obdobju pridobiva matematične spretnosti in 

razvija matematično mišljenje. To sta dva zahtevna in dolgotrajna procesa, ki ju najlažje 

dosegamo z visoko strukturirano igro. Pri tem imamo pomembno vlogo odrasli, ki 

moramo poskrbeti, da ima otrok dovolj materialov, igrač in spodbud, ki ga vodijo k 

matematičnim izkušnjam (Žnidaršič, 2011). 

 

Kot je znano, se otrok matematike v vrtcu uči z igro in vsakodnevnimi dejavnostmi, pri 

čemer je v ospredju opazovanje oseb okoli sebe, torej učenje s ponavljanjem. 

Največkrat opazuje vrstnike in vzgojiteljice, kar pomeni, da imamo pri tem veliko vlogo 

strokovni delavci vrtca (Japelj Pavešič, 2008). 

 

Trideset let nazaj so ugotovili, da v zgodnjem predšolskem obdobju ne gre za pravo 

matematiko, saj ta lahko postane, ko usvojimo tri faze, ki so pomembne za matematiko. 

Najprej si pridobivamo izkušnje z določenega področja, potem se naučimo izraziti z 

matematičnimi pojmi in šele nazadnje tudi matematično misliti (Brockstedt, 1980). 

Zagotovo si predšolski otrok z delovanjem v različnih dejavnostih razvija tudi 

matematično mišljenje, čeprav ga največkrat ne more ubesediti. Avtorica H. Brockstedt 

(1980) predšolsko obdobje z vidika učenja matematike poimenuje predmatematično 

obdobje. 

 

Odrasli otroka začnemo že zgodaj nevede seznanjati s ''pravo'' matematiko, kot je 

naštevanje števil v pravem vrstnem redu, seznanjanje s pojmi večji, manjši, enak in z 

različnimi oblikami, ki je nam samoumevna in jo uporabljamo spontano v vsakdanjem 

življenju (Hodnik Čadež, 2004
a
). Pri tem nimamo občutka, da je to pravzaprav 
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matematika, ki jo otroku podajamo na posreden način. Otrok nas spremlja in posluša 

vsak trenutek, tudi takrat, ko mi najmanj pričakujemo.  

Pri sistematičnem seznanjanju otrok z matematiko je pomembno, da upoštevamo 

njihove izkušnje, predznanje, interese in potrebe. Na tak način bomo organizirali 

matematične izkušnje, ki bodo otroku blizu in se bo z njimi srečeval tudi v vsakdanjem 

življenju (Hodnik Čadež, 2004
a
).  

 

Pri načrtovanju dejavnosti in učenju matematike v vrtcu je potrebno upoštevati nekatere 

pomembne zakonitosti, ki veljajo za omenjeno področje (Japelj Pavešič, 2008, str. 180):  

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

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

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

skupini. 

 Ker matematika zahteva mnogo koncentracije, vzgojiteljica načrtuje dejavnosti 

tako, da je lahko tudi sama popolnoma zbrana ves čas trajanja dejavnosti. 

Nedokončana matematična aktivnost ali ne dovolj natančno premišljeni 

odgovori na matematična vprašanja lahko otroka zmedejo.   

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

individualen. V času pripravljenih dejavnosti ta navadno ni mogoč, zato 

vzgojiteljica izkoristi zanj vmesni čas. 

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

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

življenje. 

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

jo bo potreboval kasneje.  

 Opazovanja vzgojiteljici omogočajo določiti težavnost za načrtovane 

matematične dejavnosti. Ko opazuje otroka med rutinskimi dogodki, lahko 

spremlja njegov napredek iz dneva v dan.  

 

Največkrat ob besedi matematika pomislimo na števila in računanje, čeprav 

matematiko, ki jo poučujemo, običajno ločimo na štiri glavne sklope: predštevilsko 

obdobje (logika in jezik), števila, obdelava podatkov ter geometrija in merjenje (Hodnik 

Čadež, 2015). Najpogostejše vsebine, ki jih srečujemo v vrtcu, so vsebine iz sklopa 
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logika in jezik, ki vključuje razvrščanje, urejanje, relacije in vzorce. Piaget je v svojih 

raziskavah dokazal, da je pogoj za štetje logično mišljenje, ki si ga otrok razvija ravno z 

zgoraj omenjenimi procesi (Hodnik Čadež, 2004
b
). Ostali sklopi so predvsem pri 

mlajših otrocih zastopani redkeje.  

1.1 Matematika v Kurikulumu za vrtce 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih 

in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v 

sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. 

Je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z 

novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi 

rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.« 

(Kurikulum za vrtce, 1999; str. 7). 

 

V Kurikulumu (1999) so opisana glavna področja, kot so gibanje, jezik, umetnost, 

družba, narava in matematika. Izvedljiv je le kot celota, zato je tudi matematika 

izvedljiva le takrat, ko je povezana z ostalimi področji. Vsa področja so posamezno 

predstavljena z globalnimi cilji ter iz njih izpeljanih operativnih ciljev s posameznega 

področja in primeri dejavnosti. Primeri dejavnosti so ideje in predlogi, ki jih vzgojitelj 

lahko uporabi pri svojem delu, še vedno pa mu je dopuščena odprtost in kreativnost pri 

izvedbi le-teh. 

 Globalni cilji s področja matematike 1.1.1

Matematika, kot samostojno področje v Kurikulumu za vrtce (1999), opisuje naslednje 

globalne cilje. 

Otrok:  

 se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju;  

 razvija matematično izražanje; 

 razvija matematično mišljenje;  

 razvija matematične spretnosti; 

 doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.  
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 Cilji kurikuluma s področja geometrije 1.1.2

Iz vseh zapisanih ciljev, ki so izbrani pod poglavjem matematika, sem izbrala in 

zapisala tiste, katere lahko dosežemo s pomočjo geometrijskih dejavnosti.  

Otrok:  

 zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1; 

 rabi simbole; 

 išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema; 

 spoznava geometrijska telesa in like;  

 spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost; 

 rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno,  ipd.) in se nauči orientacije v prostoru;  

 razvršča (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 Primeri dejavnosti od 1. do 3. leta 1.1.3

Geometrija je ena izmed dejavnosti, ki je otrokom znana že od rojstva, saj se okrog njih 

ves čas pojavljajo različne oblike. Z diplomskim delom sem se omejila na geometrijo v 

starostni skupini od 2- do 3-letnih otrok, zato bom v nadaljevanju predstavila nekatere 

primere dejavnosti s področja geometrije, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce (1999). 

Otrok: 

 imenuje predmete v neurejeni skupini s poljubnimi, vendar različnimi imeni, ob 

pomoči odraslega kaže posamezne predmete v množici in jih imenuje (žaba, 

riba, kocka, še ena kocka itn.); 

 iz posameznih delov sestavi celoto, se igra z igračami, ki zahtevajo vstavljanje 

predmetov v odprtine, in s sestavljankami, primernimi njegovemu razvoju;  

 rabi izraze za opis geometrijskih in fizikalnih lastnosti, položaja, barve, oblike 

(npr. okroglo, ravno, špičasto), površine (npr. mehko, mokro), velikosti (npr. 

veliko, majhno); 

 se veliko igra s snovmi, kot so pesek, voda, glina, sneg, preliva vodo in pesek v 

različno velike lončke, preoblikuje glino, polni modele, kanglice; 

 izkusi geometrijske lastnosti predmetov z različnimi čuti tudi ob njihovih 

nasprotjih;  

 se igra z geometrijskimi telesi in liki (kocka, krogla, piramida, trikotnik, kvadrat, 

krog, črta, pika itn.), išče oblike v naravi, jih imenuje, izdeluje, riše;  
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 se igra z dvodimenzionalnimi (ploščice) in tridimenzionalnimi predmeti 

različnih barv, geometrijskih oblik, z votlimi in polnimi predmeti;  

 opazuje simetrijo pri predmetih, v naravi, izdeluje simetrične slike, s 

prepogibanjem še mokre slike odtisne simetrično sliko na drugo polovico 

papirja; 

 opazuje, kaj je zunaj in kaj znotraj, daje stvari noter in ven iz škatel s pokrovi, 

skriva stvari in jih išče; 

 ob vsakdanjem gibanju po vrtcu se uči pojma levo in desno in preproste 

orientacije v prostoru;  

 na svojem telesu se uči pojme levo, desno, spodaj, zgoraj, zadaj, spredaj;  

 razporeja predmete v malo in veliko skupino glede na različne lastnosti (npr. po 

barvi, snovi, iz katere reči so narejene, po obliki listov rastlin); 

 rabi izraze za primerjanje objektov po geometrijskih lastnostih (veliko, malo, 

več, manj, enako, večji, manjši, težji itn.). 

 Vloga odraslih 1.1.4

Odrasli, tako vzgojitelji in pomočniki kot tudi starši, igrajo pri matematičnih 

dejavnostih pomembno vlogo. Pomembno je, da iščejo zvezo med matematiko in 

vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in tudi doma, saj bo otrok tako raje sodeloval in 

ob tem doživljal uspeh. Pri matematičnih dejavnostih ne gre pozabiti na uspeh, ki ga 

otrok doživi ob dejavnostih in igrah, če se ob njih dobro počuti in so mu v veselje. Na 

tem mestu velja poudariti tudi pomen napak, ki jih naredi otrok, saj so s pomočjo 

odrasle osebe lahko zelo koristne za otroka, ker jih le-ta spodbudi, da nalogo poskusijo 

še enkrat rešiti in najti pravo pot. Vsak otrokov individualni napredek ob rešitvi 

problema  je potrebno nagraditi s pohvalo (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Načrtovane dejavnosti ne pomenijo samo neke priprave, ki jih strokovni delavec 

pripravi vnaprej, ampak je pomembno, da pred pripravo vzgojitelj oz. odrasla oseba 

opazuje razvoj otroka in se na podlagi tega odloča o zahtevnosti dejavnosti. Veliko 

prednost ima tudi opazovanje otrok pri igri. Na tak način se lahko odrasla oseba v 

najprimernejšem trenutku (glede na razvoj in zanimanje otroka) posredno vključi v 

otrokovo igro in mu pomaga razširiti matematično znanje (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Poleg načrtovanih dejavnosti je eden ključnih dejavnikov za učenje matematike tudi 

vzpodbudno matematično okolje, na katerega  hitro pozabimo. Zavedati se moramo, da 

se otroci ne učijo le takrat, ko mi želimo in načrtujemo, ampak je učenje vseživljenjski 
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proces, kot to velja tudi za odrasle. Otrok v vrtcu ves čas opazuje okolje, ki  je bolj ali 

manj izpopolnjeno. Otroku moramo dati možnost, da se v igralnici srečuje z različnimi 

zapisi, simboli, grafičnimi prikazi, meritvami in primeri geometrijskih teles in likov. 

Tako otroci lažje razumejo, na kakšen način je matematika del vsakdanjega življenja. 

Vzpodbudno in urejeno matematično okolje pomeni tudi, da vzgojiteljica okolje 

prilagaja in spreminja glede na potrebe in zanimanje otrok. Tako mora biti igralnica kot 

''ogledalo'' dejavnosti, ki so se izvajale v skupini (Japelj Pavešič, 2008).  

»Vzgojitelji otroka ne učijo imen likov, teles, izrazov za opis položaja in drugih besed s 

področja matematike kot samozadostno dejavnost. Pojme vpeljujejo glede na zanimanje 

in razvoj otroka. Primere iščejo v naravi in vsakdanjih rečeh. Otroku omogočajo, da 

predmete prijema in spoznava v igri, preden jim nadenejo imena. Omogočijo mu, da se 

lahko varno igra s snovmi s čim manj dodatnimi opozorili in prepovedmi.« (Kurikulum 

za vrtce, 1999; str. 73). 

1.2 Osnovni geometrijski pojmi 

»Beseda ''geometrija'' izvira iz grščine (Gea – zemlja, metros – merjenje) in dobesedno 

pomeni zemljemerstvo. Ta matematična veda je posvečena proučevanju prostora, oblike 

ter velikosti različnih likov in teles, ki se v njem nahajajo.« (Pagon, 1995, str. 7).  

Osnovni geometrijski pojmi so bili v elementarnih razredih osnovne šole pred letom 

1875 obravnavani pri pouku risanja in ne pri matematiki. Pristop opazovanja preprostih 

teles in postopno prehajanje od teles do točk v prostoru je predlagal že Močnik v 

Geometrijskem oblikoslovju za ljudsko šolo leta 1875 (Perat, 1999). 

 

Avtorice Cotič, Hodnik, Manfreda, Mutič (1996) trdijo, da je koncept ''od točke do 

telesa'' prezahteven za predšolske otroke in otroke 1. razreda, saj je točka za njih preveč 

abstrakten pojem. Svoje ugotovitve potrdijo s primeri iz vrtcev in šol v Sloveniji, ki so 

tedaj delali po konceptu ''od točke do telesa'', in v tujini, kjer so že imeli uveden pristop 

''od telesa do točke'').  

Danes geometrijo podajamo po konceptu od konkretnejšega do abstraktnejšega, torej 

''od telesa do točke'' in ta pristop sem uporabila za izvedbo dejavnosti v empiričnem 

delu. Otrok se sprva seznanja z geometrijskimi oblikami, predvsem tridimenzionalnimi, 

kasneje dvodimenzionalnimi, šele nato s črtami in simetrijo (Hodnik Čadež, 2004).  
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Otrok se splošne pojme uči tako, da z njimi najprej rokuje, jih prijema, opazuje in 

uporablja veliko različnih predmetov. Zato je pomembno, da se otrok z določenimi 

oblikami in telesi sprva igra in samostojno raziskuje njihove lastnosti, dokler mu 

zanimanje ne upade. Večkrat lahko v  samostojni igri opazimo, da otroci iščejo primere 

podobnih oblik iz svoje okolice (Japelj Pavešič, 2008).  

 

Vsebine geometrije, ki jih obravnavamo v predšolskem obdobju, so naslednje: 

geometrijska telesa, geometrijski liki, črte (točke), simetrija in orientacija v prostoru. V 

nadaljevanju se bom dotaknila prvih dveh, geometrijskih teles in likov, ker ju 

obravnavam v empiričnem delu.   

 Geometrijska telesa 1.2.1

Matematična definicija telesa je: »Telo je z vseh strani omejen del prostora.« (Cotič idr., 

1996; str. 6). Pomembno je, da predšolskim otrokom ponudimo večje, polne modele 

teles, ki so izrazito tridimenzionalni in zavzemajo večji del prostora. Za njihovo 

predstavo je pomembna tudi trdost materiala, zato naj modeli teles ne bodo iz gume ali 

pene (prav tam).  

 

Geometrijska telesa razdelimo na oglata in okrogla telesa.  

 

OGLATA TELESA: 

Za oglata telesa je značilno, da imajo vse ploskve ravne.  

 

 

Kocka je oglato telo, ki ga omejuje šest enako velikih kvadratov. 

Modeli: igralna kocka, različne škatle, Rubikova kocka … 

Slika 1: Kocka 

 

 

Kvader omejuje šest pravokotnikov, pri čemer sta po dva 

nasproti ležeča enako velika. Kocka je poseben primer kvadra.  

Modeli: škatlica za vžigalice, omara, knjiga, televizija ... 

 
Slika 2: Kvader 



Potokar, A. (2018)  Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih 

otrok. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF. 

10 

 

        Piramida (pokončna štiristrana) je omejena s kvadratom in  s  

        štirimi skladnimi trikotniki, ki se stikajo v vrhu.  

        Modeli: staroegipčanska piramida, streha …     

 

 

Slika 3: Piramida 

 

OKROGLA TELESA: 

 

Za okrogla telesa je značilno, da imajo vsaj eno ploskev krivo. Med 

okroglimi telesi je najpravilnejše in najbolj enostavno telo krogla. 

Omejuje jo ena sama zaobljena ploskev. Pri tem so vse točke na 

njej enako oddaljene od središčne točke krogle. Modeli: žoga, 

frnikola, sonce, globus, milni mehurček … 

Slika 4: Krogla 

 

 

Valj omejujeta dva enako velika in vzporedno ležeča kroga ter plašč, 

ki je kriva ploskev.  

Modeli: konzerve, svinčniki, špageti, sveča, valjar, cev …  

 

Slika 5: Valj 

 

Stožec je telo, ki ga omejujeta krog in plašč, ki je kriva ploskev. 

Tako kot piramida ima izstopajočo špičasto točko − vrh.  

Modeli: kornet, vrečka za kostanj, pustna kapa …  

 

Slika 6: Stožec 

 

 Geometrijski liki 1.2.2

Geometrijski liki so dvodimenzionalne oblike, ki predstavljajo kakršenkoli omejen del 

ravnine. Otroci jih opazujejo z odtiskovanjem teles, katero pozornost usmerimo na 



Potokar, A. (2018)  Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih 

otrok. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF. 

11 

posamezno ploskev telesa, značilno za določen lik. Otroci na začetku prepoznavajo 

samo nekatere pravilne like, kot so krog, kvadrat, pravokotnik (Cotič idr. 1996).  

 

Krog se od ostalih treh razlikuje po tem, da nima stranic. Omejen je s krivo črto, ki ji 

pravimo krožnica. Vse točke na njej so enako oddaljene od središčne točke kroga.  

Kvadrat  ima vse štiri stranice enako dolge, le-te v ogliščih tvorijo prave kote. Podobno 

velja tudi za pravokotnik, le da zadošča, da sta enako dolgi nasprotni stranici (Cotič 

idr., 1996).  

Trikotnik je večkotnik, ki ima tri ravne stranice.  

 

Slika 7: Krog, kvadrat, pravokotnik in trikotnik 
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2 IZKUSTVENO UČENJE  

O aktivnem učenju otrok v predšolskem obdobju je začel leta 1962 razmišljati že David 

P. Weikart, ki je takrat ustanovil High/Scopov predšolski kurikulum (Hohmann in 

Weikart, 2005). Oblikoval ga je kot odziv na pogost neuspeh srednješolcev iz 

najrevnejših sosesk, ki so bili vedno najmanj uspešni na inteligenčnih testih in testih 

preverjanja akademskih sposobnosti. Neuspehi so ga zaskrbeli, zato je začel raziskovati 

vzroke za neuspeh. Ugotovil je, da so nizki rezultati odražali omejene možnosti 

srednješolcev za pripravo za šolo veliko bolj kot njihova prirojena inteligentnost. 

Najprej so program, zunaj ustaljenih poti javnih šol, uvedli za 3- in 4-letnike. Njihov cilj 

je bil pripraviti predšolske otroke iz revnih sosesk za uspešno delo v šoli (Hohmann in 

Weikart, 2005). Skozi aktivno učenje, neposredne takojšnje izkušnje ter izpeljevanje 

pomena iz njih skozi razmišljanje otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti 

njihov svet. Aktivno učenje je tako uspešno ravno zaradi osebnih pobud, ki izhajajo iz 

otrokove prirojene želje po raziskovanju, zastavljanju vprašanj in reševanju problemov 

z različnimi strategijami (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Za vse izkušnje je pomembno, da so razvojno primerne, merimo pa jih s tremi merili. 

Izkušnja je razvojno primerna, če (Hohmann in Weikart, 2005):  

 uporablja in spodbuja otrokove sposobnosti, ko nastanejo na določeni razvojni 

stopnji; 

 otroka spodbuja in mu pomaga razvijati enkraten vzorec interesov, talentov in 

ciljev; 

 učne izkušnje omogoča takrat, ko jih otroci lahko najbolje obvladajo, posplošijo 

in ohranijo, kar so se naučili, ter to povežejo s prejšnjimi izkušnjami in bodočimi 

pričakovanji.  

 

V zadnjih dvajsetih letih je izkustveno učenje pri nas doživelo velik razmah. Nekateri 

trdijo, da je to le modna muha, ki bo kmalu pozabljena, drugi pa so nad tem načinom 

učenja navdušeni. Zavedati se moramo, da ima izkustveno učenje globoko 

spoznavnoteoretsko, psihološko in pedagoško utemeljenost, v katerih vladajo določene 

zakonitosti (ki jih je potrebno upoštevati) in na katere vplivajo najrazličnejši dejavniki 

(Marentič Požarnik, 1992). 
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M. Bošnjak (2013, str. 177) pravi: »Izkustveno učenje ali učenje skozi lastno izkušnjo je 

pri matematiki vodilo in orientacija.« Ravno zaradi veličine in pestrosti vsakdanjih 

matematičnih izkušenj, ki jih otroci lahko pridobijo, se mi zdi prav, da le- te opazimo, 

jih predstavimo še na drugačen način in tako si jih bodo otroci lažje zapomnili ter jih 

usvojili. 

 

V praksi še nimamo enotne opredelitve izkustvenega učenja. Walter in Marks (1981) ga 

opredeljujeta kot: »zaporedje dogodkov z enim ali več učnih ciljev, ki terja aktivno 

vpletenost udeležencev na eni ali več točk tega zaporedja. […] Osrednja postavka 

izkustvenega učenja je, da se učimo najbolje, če nekaj sami naredimo.« (Marentič 

Požarnik, 1992, str. 3). 

2.1 Načela izkustvenega učenja 

Za izvajanje učenja z lastno aktivnostjo je potrebno poznavanje in upoštevanje sledečih 

načel (Marentič Požarnik, 1992): 

 Učenje lahko najbolje razumemo v smislu procesa in ne njegovih produktov. Že 

Bruner (v Marentič Požarnik, str. 11) je trdil: »Znanje je proces in ne produkt.« 

Zato moramo pri otrocih spodbujati spretnosti iskanja in pridobivanja znanj, ne 

le memoriziranja nespremenljive količine znanj, kot je to trdila behavioristična 

teorija. 

 Učenje je kontinuiran proces, zasnovan na izkušnji. Nemogoče je otrokom 

predstavljati ''nove'' ideje, ne da bi pri tem upoštevali in preoblikovali njihova že 

obstoječa znanja in izkušnje.  

 Učenje je cikličen proces, v katerem se razrešujejo konflikti med dialektično 

nasprotnimi načini razreševanja. Tu gre najprej za dve primarni dimenziji 

učnega procesa: prva predstavlja na enem koncu konkretno izkušnjo dogodkov 

(neposredno dojemanje) in na drugem abstraktno razmišljanje ali 

konceptualizacijo (razumsko predelavo). Druga dimenzija ima na enem koncu 

aktivno eksperimentiranje (poseganje v svet) in na drugem razmišljajoče 

opazovanje dogajanja. 
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Slika 8: Glavne sestavine kroga izkustvenega učenja (po Kolbu, 1984; v Marentič 

Požarnik, 1992, str. 12). 

 

 Učenje je celosten ali holističen proces prilagajanja svetu. Teorija izkustvenega 

učenja povezuje procese percepcije, čustvovanja, delovanja in razmišljanja, ki 

jih večina drugih psiholoških teorij obravnava ločeno.  

 Učenje je proces ustvarjanja znanja (pa naj gre za majhnega otroka ali 

znanstvenika). Znanje je rezultat transakcije med družbenim in osebnim 

znanjem.  

2.2 Faze izkustvenega učenja 

Glavne faze izkustvenega učenja  so (Marentič Požarnik, 1992): 

1. NAČRTOVANJE: Ugotavljanje učnih potreb udeležencev, njihovih zmožnosti, 

opredelitev ciljev, načrtovanje izkušnje, priprava prostora in gradiva. 

2. UVODNA FAZA: Identifikacija pričakovanj udeležencev, vzpostavitev dobrega 

skupinskega vzdušja, razgrnitev 'pravil igre' (aktivnega sodelovanja, upoštevanja 

navodil, odprtosti za izkušnje), razpršitev negotovosti. Dajanje navodil za 

specifično aktivnost.  

3. FAZA AKTIVNOSTI: Primerna razporeditev v prostoru, razdelitev gradiv. 

Dajanje navodil za prehajanje med podfazami. Vodja je ves čas pozoren na 

proces, a se vključuje le, kolikor je nujno potrebno.  

4. FAZA ANALIZE: Urejanje, osmislitev izkušnje s pomočjo diskusije, ki naj 

obseže vsebino, proces in posploševanje. 
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5. FAZA POVZETKA, INTEGRACIJE IN TRANSFERA: Navezava izkušnje na 

kognitivno strukturo udeležencev, na obstoječo teorijo, na praktično poklicno 

situacijo. Tu je potrebno pomagati, da udeleženci zagledajo zvezo med izkušnjo 

in svojo prakso. Ta faza terja od vodje kar najbolj aktivno vlogo. 

6. FAZA EVALVACIJE: Občutja udeležencev, njihov napredek, spremembe 

stališč ipd.  

V predšolskem obdobju se izkustveno učenje najpogosteje udejanja preko igre in 

načrtovanih dejavnosti.  

2.3 Igra 

Kurikulum za vrtce (1999)  poudarja pomembnost otroške igre, saj le-ta na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. Pomembno je, da je skrbno 

načrtovana, saj z njo vplivamo na razvoj in učenje v zgodnjem obdobju.  

 

Nekateri igro zaznamujejo kot eno najbolj učinkovitih metod učenja, in sicer zaradi 

njenih značilnosti: spremeni odnos do realnosti, je notranje motivirana, cilj igre je 

igralna dejavnost sama, igra otroka osebnostno spodbuja, zato je na različnih področjih 

zelo učinkovita. Je svobodna in odprta ter zato otrokom prijetna (Marjanovič Umek idr., 

2008). 

 

Seznanjanje otrok z matematiko v predšolskem obdobju je ključnega pomena, zato 

moramo odrasli otrokom omogočiti veliko primernih in raznovrstnih izkušenj z 

različnimi oblikami ter dejavnostmi. Otrok bo le preko igre, postopno in spontano 

usvojil matematiko, ki jo bo kasneje obvladal in uporabljal tudi v vsakdanjem življenju 

(Savec, 2011). 

 

Najprimernejši način zgodnjega poučevanja matematike je igranje z otrokom. 

Vzgojiteljica se v otrokovo igro vključi čim bolj posredno in jo obogati z 

matematičnimi cilji. Pomembno je zavedanje, da mora pobuda igre ostati otrokova in da 

je ne spremenimo z mislijo, da se bo ob drugačni igri otrok več naučil. Naloga odrasle 

osebe je, da igro izpelje na način, da otrok doseže svoj uspeh dobre rešitve problema 

(Japelj Pavešič, 2008).   
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Z igro dosežemo zgoraj navedene faze izkustvenega učenja. Najprej igro skrbno 

načrtujemo (pripravimo potrebno gradivo, material ipd.), nato pripravimo na dogajanje 

udeležence (jim razložimo pravila, ki so potrebna). Ko smo pripravljeni, začnemo z 

izvajanjem aktivnosti oz. igre. Pomembno je, da vsak udeleženec dobro pozna pravila, 

sicer lahko poruši celotno dogajanje. Vodja s strani opazuje dogajanje, udeleženci z 

lastno aktivnostjo pridobivajo načrtovane in tudi nenačrtovane izkušnje, ki so lahko še 

učinkovitejše. Mislim, da so zadnje tri opisane faze velikokrat izvedene nezavedno le v 

naših možganih. Dobro bi bilo, da bi tudi te načrtno uporabljali, saj so pomembne 

predvsem pri spremljanju dogajanja v skupini.  

2.4 Načrtovane dejavnosti 

Otrok si v vrtcu pridobiva matematična znanja in izkušnje preko vsakodnevnih 

spontanih dejavnosti in pri načrtovanih dejavnostih, pri katerih vzgojiteljica ustvari 

določene pogoje za dosego ciljev. Vzgojiteljica enakomerno izkorišča tako spontane kot 

načrtovane dejavnosti, saj ima vsaka svojo določeno vrednost (Japelj Pavešič, 2008). 

Načrtovane dejavnosti vedno potekajo z nekim ciljem. V Kurikulumu za vrtce (1999) so 

opredeljeni cilji s posameznih področij. Pomembno je, da posamezne cilje in predlagane 

primere vsebin dobro medpodročno povežemo in jih postavimo v vsakodnevno življenje 

otrok v vrtcu (prav tam). Za uspešno izvedene načrtovane dejavnosti  je potrebna dobra 

motivacija.  

 

Tudi načrtovane dejavnosti potekajo po t.i. fazah izkustvenega učenja, le da se večkrat 

zavedno uporabljajo tudi zadnje tri faze: faza analize, faza povzetka, integracije in 

transfera ter faza evalvacije. Na kakšen način vodja načrtovane dejavnosti izvede, je 

prepuščeno njegovi strokovnosti in zahtevam njegovih nadrejenih.  
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3 UČENJE O GEOMETRIJI 

Nevroznanost nam pove, da je učenje v predšolskem obdobju še posebej pomembno 

zaradi rasti možganov, ustvarjanja sinaptičnih povezav in možganske plastičnosti ter 

gnetljivosti. Gostejši preplet omogoča več možnih poti učenja in razvoj uma za vse 

življenje (Vrbovšek, 2014; povzeto po: Juriševič, 2009; Trontelj, 2010).  

 

Otrok se splošne pojme uči tako, da z njimi najprej rokuje, jih prijema, opazuje in 

uporablja veliko različnih predmetov. Zato je pomembno, da se otrok z določenimi 

oblikami in telesi sprva igra in samostojno raziskuje njihove lastnosti, dokler mu 

zanimanje ne upade. Večkrat lahko v  samostojni igri opazimo, da otroci iščejo primere 

podobnih oblik iz svoje okolice (Japelj Pavešič, 2008).  

 

Bistvena lastnost geometrijskih teles, ki jo odkrivamo skupaj s predšolskimi otroki, je, 

da so nekatera telesa okrogla, druga pa oglata. Otrok pridobiva izkušnjo o določenih 

telesih z lastno aktivnostjo, tako da telesa kotali, vanje piha, opazuje sledi ipd. (Hodnik 

Čadež, 2004
a
). Otrok s poskusom prepozna, da se nekatera telesa kotalijo, ker so lepo 

zaobljena (okrogla), druga pa ne, ker so omejena s samimi ravnimi ploskvami (oglata 

telesa) (Cotič idr., 1996). Izdelovanje teles iz različnih materialov še dodatno poglobi 

otrokovo znanje in izkušnje o okroglih in oglatih telesih (Hodnik Čadež, 2004
a
). Ena 

pomembnih dejavnosti za usvajanje teles je tudi grajenje različnih konstrukcij hiš, 

gradov ipd. 

 

Iz teles lahko postopno prehajamo na like, lahko tudi z odtiskovanjem teles, npr. v 

plastelin, pesek, kot štampiljke. »Za otroke je zelo pomembno, da razumejo povezavo 

med telesi in liki, zato posvetite izkušnji z odtisi tridimenzionalnih teles veliko 

pozornosti. Naj opisujejo, kaj vidijo. Na primer: ena ploskev kvadrataste škatle bo 

pustila v vlažnem pesku drugačen odtis kot druga.« (Montague-Smith, 2005, str. 24). 

 

Znotraj spoznavanja likov  lahko otrok ugotovi, da lahko lik tudi prepogne na način, da 

dobi dva enaka dela (da se prekrivata). S tem postopno spozna pojem simetrije (Cotič 

idr., 1996).  
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Otrok lahko s primernimi igrami in usmerjenimi dejavnostmi spoznava vse 

geometrijske pojme, ki so primerni njegovi starosti. Naloga strokovnega delavca je, da 

mu omogoči izkušnje in določene materiale, ki ga pripeljejo do določenega spoznanja. 

Najbolje je, da uporabi igro, ki je otrokova primarna dejavnost in v katero se vključuje z 

notranjo željo oz. ima za igro notranjo motivacijo. Če otroku igro zastavimo tako, da v 

njem spodbudi izziv na že znanem področju, bo nalogo z veseljem reševal in se kar se 

da potrudil, da bi jo opravil in tako doživel uspeh. Uspeh ga zopet potiska v odkrivanje 

novih dejstev. Tako je otrok vpet v krog izkustvenega učenja, kjer se njegove sestavine 

stalno prepletajo.  

3.1 Učenje geometrijskih pojmov po van Hielu 

Temeljna teorija pri učenju geometrije je teorija nizozemskega matematika van Hiela 

(Hodnik Čadež, 2015). Ta opisuje pet stopenj, ki niso vezane na starost otrok, je pa eden 

od zagovornikov poučevanja geometrije po principu od telesa do točke. Učenje 

geometrijskih pojmov poteka od vizualne stopnje do strogo matematične stopnje, 

prehod med njimi pa je pod vplivom učenja in poučevanja. Če ne dosežemo predhodne 

stopnje, ki je pogoj za napredovanje, ne moremo doseči naslednje stopnje. V 

predšolskem obdobju govorimo predvsem o vizualni stopnji, kjer otroci na podlagi 

videza oblikujejo skupine (Dickson,  Brown,  Gibson, 1993). 

 

Stopnje geometrijskega učenja po van Hielu so naslednje (Dickson,  Brown,  Gibson, 

1993): 

PRVA STOPNJA: vizualna stopnja 

Vizualna stopnja se pojavi v predšolskem obdobju in lahko seže vse do nižjih razredov 

osnovne šole. Oblikovanje skupin poteka na podlagi videza določene oblike. Skupine 

oblikujejo po podobnosti že znanih primerov. Geometrijska telesa so jim znana kot 

celota, ne prepoznajo pa njihovih lastnosti. Otroci si spoznanja pridobivajo prek 

praktičnih izkušenj (izdelovanje, prepoznavanje, risanje oblik). 

 

DRUGA STOPNJA: deskriptivno-analitična (opisna) stopnja 

Oblikovanje skupin poteka glede na lastnosti oblik. Skupine oblikujejo glede na znane 

lastnosti (npr. štiri enako dolge stranice ima kvadrat). Učenci že uporabljajo 

matematične izraze, ki niso nujno pravilni. Pri tem postane pomembna odrasla oseba, da 

ob pravem času na pravi način poda pravi matematični izraz, ki ga bo otrok lahko 
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kasneje uporabljal. Definicij še ne razumejo in jih ne uporabljajo. Otroci si spoznanja 

pridobivajo s praktičnimi izkušnjami (opazovanje, merjenje, risanje, modeliranje …). 

 

TRETJA STOPNJA: abstraktno relacijska (teoretična) stopnja 

Ta stopnja se pojavi v višjih razredih osnovne šole. Otrok je zmožen razmišljati tudi o 

lastnostih oblik, ki so odsotne (npr. da je kvadrat tudi pravokotnik; tega ne moreš videti, 

lahko pa določiš na podlagi lastnosti). Zaznajo odnose med različnimi oblikami, 

uporabljajo definicije in jih znajo argumentirati. Otroci si spoznanja pridobivajo s 

praktičnimi izkušnjami in logičnim sklepanjem.  

 

ČETRTA STOPNJA: formalno deduktivna stopnja 

Otrok razmišlja o razmerjih med lastnostmi oblik. Zna razviti definicijo in dokazati, da 

dve različni definiciji lahko definirata isti lik; razumejo razliko med nujno in zadostno 

informacijo. 

 

PETA STOPNJA: strogo matematična stopnja 

Razmišlja o aksiomskih sistemih za geometrijo, rezultat pa je primerjava med različnimi 

sistemi. Ta stopnja je značilna za visokošolski študij matematike. Za predšolskega 

otroka ni potrebno, da pride do opisne stopnje, saj tega ne zmore. Pomembno je, da 

različna telesa preizkuša in s tem dobi občutek, da ima vsako telo drugačne lastnosti 

(Hodnik Čadež, 2015).  

3.2 Pomen Hejnyjevih principov za učenje geometrije 

Metoda češkega matematika Milana Hejnyja je netradicionalna in temelji na 

upoštevanju dvanajst ključnih načel, ki tvorijo celovito učenje. Otroci sami z veseljem 

odkrivajo matematiko in ob njej doživljajo zadovoljstvo. 

V nadaljevanju bom opisala vseh dvanajst Hejnyjevih principov, s katerimi se otrok 

srečuje, jih usvaja in tako pride do želenega rezultata (Hejny, 2017). Omenjene principe 

sem v veliki meri upoštevala pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti. 

1. princip: grajenje miselne sheme 

Oblikovanje in grajenje miselnih shem poteka v naših glavah, ne da bi se tega zavedali. 

Avtor predstavi to na primeru, ko nas vpraša, koliko oken ima naša hiša. Najverjetneje 

odgovora nihče ne ve na pamet, je pa res, da s pomočjo načrta hiše, ki ga imamo v 
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glavi, lahko odgovorimo na vprašanje. Tako definira shemo kot zbirko medsebojno 

povezanih delov znanja, ki ga imamo o določenem znanem okolju. Grajenje miselnih 

shem uravnavata dva procesa: asimilacija in akomodacija, pomembna je induktivna pot 

učenja, kar pomeni, da se otrok uči s primeri, na podlagi katerih si ustvari posplošitev.  

2. princip: ponavljajoče dejavnosti v znanem okolju 

Otrok mora okolje dobro poznati, saj bo le tako lahko deloval in poglabljal svoje 

znanje. Če se v določenem okolju varno in udobno počuti, bo v celoti osredotočen na 

nalogo, sicer ga bodo motili neznani predmeti in ne bo motiviran, da bi na novo 

odkrival in raziskoval. Pomembno je zavedanje, da ima vsako okolje (igrišče, družina, 

sošolci …) pomembno drugačno funkcijo na otroka, zato se vračajmo na že znane 

prostore in okolja.   

3. princip: strategije reševanja 

Odrasli ne predstavljamo izoliranih matematičnih vzorcev, ampak le-te vključimo v 

znane sheme. Tako si lahko otroci določene informacije prikličejo v spomin, s 

strategijami, katere jim ustrezajo in jim dajejo občutek sproščenosti.  

4. princip: načelo socialnega vedenja in moralna rast 

Eden od glavnih Hejnyjevih principov poučevanja z novo metodo je, da otroke zaščiti 

pred manipulacijo skozi vse življenje. Zato učitelji in vzgojitelji ne uporabljajo metode 

pripraviti – narediti, ampak otroke učijo, kako razlagati, razpravljati in vrednotiti. S tem 

se otroci naučijo, kaj je za njih dobro: da se med seboj spoštujejo, da sami odločajo in 

sprejemajo odločitve o sebi in svojem svetu ter da za odločitve sprejemajo odgovornost 

in posledico. Otroci tako skupaj z matematiko odkrivajo načela socialnega vedenja in 

moralno rast.  

5. princip: prava (notranja) motivacija 

Pri upoštevanju Hejnyjevih principov so vsi matematični problemi oblikovani tako, da 

otroci ob reševanju le-teh avtomatično uživajo. Njihovo reševanje je zabavno in hkrati 

poučno. Najbolj učinkovita je notranja motivacija, ker otrok ni prisiljen v neko 

dejavnost. Ko otrok reši problem s svojo lastno aktivnostjo, ob tem doživi veselje in 

uspeh, katerega je potrebno pohvaliti. Na vzgojiteljih in učiteljih  je, da pohvalijo vse 

otroke, tudi tiste, ki pridejo do rešitve malo kasneje.  
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6. princip: osebne življenjske izkušnje 

Osebne življenjske izkušnje smo si začeli graditi že takoj ob rojstvu: doma, pri starših, 

medtem ko raziskujemo okolico doma, igrišča, ali ko se igramo s prijatelji v 

peskovniku. Naloga odrasle osebe je, da ustvari nove izkušnje v naravnem in 

konkretnem okolju, saj bo tako otrok lahko oblikoval splošne sklepe.  

7. princip: zadovoljstvo ob učenju matematike 

Razvidno je, da je najbolj učinkovita notranja motivacija, kjer otrok doživi veselje in 

uspeh ob določeni razrešitvi problema. S pohvalo dobi občutek napredka in tako je 

njegova motivacija za nadaljevanje učenja in raziskovanja še večja. Če tega občutka ne 

dobi, lahko pride v ''matematično paralizo'', ki je postala zelo pogosta v tradicionalnem 

izobraževanju.  

8. princip: osebno znanje 

Osmi  princip  ponazarja osebno znanje s primerom. Šestletnik mora zgraditi  kvadrat  s 

pomočjo palic, ki jih zlaga. Pri tem ugotovi, da potrebuje štiri palice, če želi sestaviti 

kvadrat. Če ga želi povečati, ugotovi, da potrebuje še štiri dodatne enake palice za 

izgradnjo večjega kvadrata. Na podlagi samostojnega znanja, preizkušanja in 

ugotavljanja lahko preide tudi na posplošitve. 

9. princip: vloga vzgojitelja/učitelja 

Vzgojitelj v vlogi učitelja je lahko nekdo, ki ima znanje in sposobnost predavanja o 

matematiki; dovolj pozna matematiko in jo zna razložiti otrokom. Vendar pogosto 

srečamo vzgojitelje, ki razlagajo neko temo otrokom, poslušajo navodila o tem, kako 

rešiti nov problem, na koncu se še naučijo uporabljati nov postopek. To učenje oz. 

poučevanje izhaja iz vzgojitelja, ne iz otroka, ki želi stvari sam preizkusiti in jih 

raziskovati v tolikšni meri, da odkrije rešitev in ob tem doživi uspeh. 

10. princip: učenje iz napak 

Vsi smo se naučili hoditi, ker smo tudi padali. Torej se vsi učimo na podlagi svojih 

napak in občutkov, ki se nam pripetijo v vsakdanjih situacijah. Pri tem otroci analizirajo 

lastno napako, s katero si tvorijo globoko izkušnjo, ki jim pomaga, da si jo dobro 

zapomnijo. Vsi ljudje, tudi kasneje kot odrasli, napake uporabljamo kot sredstvo za 

učenje. Pomembno je, da jih odkrijemo ter da se naučimo, zakaj je do njih prišlo 

(iščemo vzroke). Zaupanje med vzgojiteljem in otrokom krepi otroško veselje pri 

uresničevanju njihovih nalog.  
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11. princip: ustrezni izzivi 

Vzgojitelj mora dobro poznati otroke, da jim lahko pripiše ustrezne izzive, ki za 

posameznika ne bodo prelahki oz. pretežki. Vedno mora paziti, da matematično manj 

sposobni otroci dobijo lažje naloge in s tem preprečijo morebiten strah ali občutek 

tesnobe pri nadaljnjih matematičnih nalogah ter da kljub temu doživijo uspeh. Ravno 

tako je potrebno matematično bolj sposobnim otrokom dodeliti težje izzive, da bi 

preprečili dolgočasenje pri reševanju nalog in da bi bili v nadaljevanju še vedno 

motivirani za določene izzive. Vzgojitelj določi in izbere naloge glede na sposobnosti 

posameznega otroka.  

12. princip: sodelovanje 

Vsak otrok ima svoj način reševanja izzivov, zato mu ne smemo vsiljevati nekaj 

novega, našega. Ne dopuščamo, da čakajo na rešitev, vendar da delajo v skupinah, v 

parih ali individualno. Na tak način vsak otrok dobi možnost, da pojasni, kako in na 

kašen način je dobil rešitev in svojo rešitev predstavi tudi ostalim. Torej s sodelovanjem 

znotraj skupine se pridobivajo nove in nove rešitve. Pri tem učitelj nima vloge 

ocenjevanja, ali je rešitev prava ali ne, ampak samo povezovanja otrok in njihovih 

rešitev v nek smiseln zaključek.  

  



Potokar, A. (2018)  Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih 

otrok. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF. 

23 

 

III EMPIRIČNI DEL 

4 PREDSTAVITEV RAZISKAVE IN METODOLOGIJE 

4.1 Opredelitev problema 

Predšolsko obdobje je obdobje, ki je za otroke pomembno, saj so doumljivi in imajo 

zanimive ideje, zato je pomembno, da jim ponudimo aktivnosti z različnih področij. 

 

Na podlagi lastnih izkušenj sem ugotovila, da se v praksi matematiko kar veliko 

vključuje v dejavnosti, vendar predvsem vsebine iz sklopa logika in jezik, na 

geometrijo, ki je tako vsakdanja, največkrat pozabimo. 

 

Odločila sem se, da otrokom pripravim izkušnje iz geometrije, natančneje s področja 

okroglih in oglatih teles. Otrokom sem se trudila predstaviti izbrane pojme z različnimi 

izkušnjami, ki so jih pridobili z lastno aktivnostjo in jih največkrat občutili s svojim 

telesom. Cilj, ki sem si ga zastavila, je bil oblikovati pristop za razvijanje geometrijskih 

pojmov (okroglo, oglato) v skupini 2- do 3-letnih otrok.  

 

Glede na to, da v zadnjem desetletju postaja vedno bolj aktualno in neizogibno 

izkustveno učenje, sem se odločila, da za razvijanje omenjenih pojmov pri najmlajših 

oblikujem pristop in pri tem poskušam ugotoviti, kako otroci napredujejo v znanju. Za 

udejanjanje izkustvenega učenja sem uporabila igro, ki je otrokom blizu in v katero se 

radi vključujejo, ter načrtovane dejavnosti, kjer so z aktivnostmi spoznavali nove 

geometrijske pojme.  

 

Pri oblikovanju pristopa sem uporabila Hejnyjeve principe. Poudarek sem dala dobri 

motivaciji, ki mora biti notranja, da je kar se da učinkovita. Otroke sem poskušala 

spodbujati, da so prišli do željenega rezultata in pri tem doživeli uspeh. Imeli so 

možnost rokovanja z različni oblikami, ki so jim poznane in ali ne.  
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4.2 Raziskovalna vprašanja 

Zastavila sem si tri raziskovalna vprašanja. 

Raziskovalno vprašanje 1: Kako na igriv način preveriti predznanje otrok o poznavanju 

izbranih geometrijskih vsebin?  

 

Raziskovalno vprašanje 2: Kako približati izbrane pojme iz geometrije (okroglo, oglato 

geometrijsko telo, prostor, ploskev) v skupini najmlajših otrok? 

 

Raziskovalno vprašanje 3: V kolikšni meri so otroci napredovali v geometrijskem 

znanju po izvedenih dejavnostih? 

4.3 Raziskovalna metodologija 

 Raziskovalna metoda 4.3.1

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja.  

 Vzorec 4.3.2

Dejavnosti sem izvajala v Vrtcu Galjevica, lokacija Pot k ribniku, in sicer v mesecu 

aprilu 2017. Vzorec je sestavljalo devet otrok, starih od dve do treh let. Od staršev oz. 

skrbnikov otrok sem pridobila dovoljenje za sodelovanje in  fotografiranje, le eden se ne 

sme fotografirati. Pri analizah otrok sem anonimnost zagotovila z zapisom začetnice 

imena. 

 Postopek zbiranja podatkov 4.3.3

Pred izvajanjem pristopa sem za otroke pripravila uvodno igro za ugotavljanje 

predznanja, kjer sem otroke na igriv način spodbudila, da so mi pokazali, katera znanja 

in izkušnje o geometrijskih telesih že imajo. Vsak otrok je izbral telo, ki ga je poizkusil 

zakotaliti po klančini, zatem pa ga razvrstil v škatlo k okroglim ali oglatim telesom. V 

vsaki škatli je že bil en predmet. Postopek reševanja in odgovore vsakega otroka 

posebej sem si zapisovala in na podlagi teh oblikovala nadaljnje dejavnosti za 

pridobivanje novih geometrijskih izkušenj in pojmov.  

Pristop za spoznavanje pojmov 'okroglo − oglato' sem oblikovala na podlagi 

pridobljenih informacij o predznanju otrok, saj sem želela njihove obstoječe izkušnje 
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povezati z novimi in tako oblikovati nova spoznanja, ki jih bodo lahko uporabljali 

kasneje v življenju. Pristop 'okroglo – oglato' vključuje štiri sklope: preizkušanje 

lastnosti okroglih in oglatih oblik, preizkušanje lastnosti – kotaljenje/drsenje različnih 

geometrijskih oblik, poimenovanje določenih oblik, preizkušanje in opazovanje 

dejanskih predmetov v primerjavi z odtisi. V uvodni igri sem opazovala, katera telesa 

jim predstavljajo težave in jih poskušala v pristopu še dodatno okrepiti z izkustvenim 

učenjem za spoznavanje njihovih lastnosti. Tako so se z vnaprej načrtovanimi 

dejavnostmi preizkusili v različnih aktivnostih s svojim lastnim telesom (npr. stanje na 

žogi, pihanje v geometrijska telesa …) in si na tak način pridobili izkušnje o lastnostih 

geometrijskih teles. S pristopom sem poskušala v večini udejanjati Hejnyjeve principe, 

ki so pomembni za otrokovo učenje o geometriji. Potek pristopa sem poskušala 

dokumentirati z natančnimi zapisi o vsakem otroku posebej. 

 

Po končanih dejavnostih sem z igro preverila napredovanje otrok v geometrijskem 

znanju in s tem pridobila spoznanja, ki so mi pokazala, kako (če) so otroci napredovali v 

geometrijskem razmišljanju. Vnaprej sem si pripravila tabelo, v katero sem vpisovala 

simbole, ali je otrok pravilno ali napačno razvrstil. Glede na opazovanje otrok in 

izvedbo prejšnjih dejavnosti sem se pri zaključni igri odločila, da dodam v igro še 

poimenovanje določenih teles, čeprav slednje ni bil moj cilj. Vsakemu otroku sem 

povedala, katero telo naj poišče in ga razvrsti.  

  Postopek obdelave podatkov 4.3.4

Rezultate začetne igre, preverjanje predznanja, in rezultate končne igre, preverjanje 

napredka, sem predstavila v dveh tabelah, za vsakega otroka posebej. Nato sem otroke v 

tabeli razvrstila po starosti in s tem pridobila večjo preglednost in primerljivost 

rezultatov posameznika. Odgovore in otroška razmišljanja o določeni temi, ki sem jih 

pridobila med pristopom, sem poskušala analizirati in zapisati na način, da sem ob 

koncu lažje interpretirala posameznikovo odločitev za rešitev. Rezultati so pripomogli k 

oblikovanju zaključkov in ugotavljanju napredka vsakega posameznika, ki je bil 

vključen v dejavnost.  Vse izvedene dejavnosti sem analizirala skupaj s strokovno 

delavko po vnaprej določenih kriterijih: odzivi otrok na vprašanja, uporaba in rokovanje 

z materiali, realizacija ciljev ter presenetljivi odgovori in rešitve otrok, ki sem jih 

zapisala v analizi dejavnosti ob koncu vsake aktivnosti. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate izvedenega empiričnega dela bom predstavila po posameznih aktivnostih oz. 

dejavnostih. Sprva aktivnost za ugotavljanje predznanja, nato pristop za spoznavanje 

pojmov 'okroglo − oglato', ki vključuje štiri dejavnosti, na koncu pa bom zopet 

predstavila igro, s katero sem pridobila podatke o napredku. Z rezultati uvodne in 

zaključne igre naredim primerjavo v tabelah in poskušam opisati možne dejavnike, ki so 

vplivali na odločitve in rezultate otrok.  

5.1 Ugotavljanje predznanja 

Pri igri za ugotavljanje znanja sem poskušala na čim bolj objektiven in igriv način 

pridobiti informacije, koliko znanja posamezni otroci že imajo s tega področja. Ob tem 

sem si zastavila naslednje cilje:  

Otrok: 

 z lastno aktivnostjo pridobi določene lastnosti geometrijskih teles, 

 pridobi izkušnjo kotaljenja in drsenja teles, 

 na podlagi primera oblikuje skupino geometrijskih teles (okroglo/oglato), 

 pride z elementarnim gibanjem do željenega cilja. 

 

Pri podajanju navodil sem uporabljala skupno učno obliko, pri izvajanju igre sem delala 

predvsem z vsakim posameznikom glede na njegovo individualno znanje. Omenjena 

dejavnost je bila zasnovana kot igra, vmes sem stvari demonstrirala in jih poskušala tudi 

pojasniti. Z otroki sem se pogovarjala in jih spraševala o njihovih odločitvah.  

 

V namen empiričnega dela diplomske naloge sem sama izdelala tri lutke, ki sem jih tudi 

uporabljala. V igri so se pojavljali: lutka Mihec (fant, ki se je rad igral z matematičnimi 

pripomočki), žogica Nogica (krogla, ki je imela poleg ostalih oblik glavno vlogo med 

okroglimi telesi) in kocka Pikica (kocka, ki je imela poleg ostalih oblik glavno vlogo 

med oglatimi telesi). Iz lesa sem izdelala klančino. Uporabila sem še različne predmete 

(odpadno embalažo), ki je kar se da dobro predstavljala različne oblike teles, ter večjo 

škatlo za okrogla in oglata telesa.  

 

Glavni junak Mihec je otroke popeljal v svet igre (glej učno pripravo: Priloga 1).



Potokar, A. (2018)  Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih 

otrok. Diplomsko delo. Ljubljana: PEF. 

27 

 

Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok: 

Trajanje: 35 minut 

Preden sem začela z dejavnostjo, sem iz oglatih in okroglih oblik sestavila grad. Ob tem 

sem otroke vprašala, kaj gradim. Odgovorili so, da žoge, saj je bilo kar nekaj žog med 

vsemi predmeti. Deček L. je rekel, da gradim hišo. Njegov odgovor sem potrdila in 

rekla, da je to res dom, in sicer grad, v katerem živi eden od naših junakov. 

 

Otrokom sem predstavila naše junake, ki so nas spremljali ves čas dejavnosti; fant 

Mihec, žogica Nogica in kocka Pikica. Otroci so se predstavili Mihcu, on pa jim je dal 

roko in vsakega posebej pobožal po obrazu. Nekaj otrok je Mihca tudi stisnilo k sebi. 

 

Zaigrala sem kratko igro, kako sta se žogica Nogica in kocka Pikica sprla. Nogica se je 

spustila po klancu (slika 1) in Pikici pokazala, kaj zna. Skočila je v svojo škatlo, kjer je 

zbirala prijatelje, ki so podobni njej. Nato se je opogumila še Pikica in povedala, da ona 

lahko na vrhu klanca stoji brez rok in nog (slika 2). Kmalu zatem je vstala deklica A. in 

jo potisnila po klancu navzdol. Pikica se je zahvalila deklici in že skočila v svojo škatlo. 

  

Otroke sem še enkrat vprašala, kaj znata žogica in kocka. Skupaj so odgovorili, da se 

zna žogica kotaliti, pri kocki, pa so imeli otroci težave z izražanjem. Nekateri so 

odgovorili, da kocka stoji, drugi, da se premika z roko ipd. Še enkrat sem jim povedala, 

da kocka na klančini drsi.  

 

Nato smo začeli z razvrščanjem različnih oblik, glede videza telesa in kako posamezno 

telo odreagira na klančini. Otroci niso imeli težav z razvrščanjem žogic, razen ene 

deklice. Med samo dejavnostjo sem opazila, da so otroci raje posegali po okroglih 

oblikah, predvsem po žogicah, saj mislim, da z njimi največkrat rokujejo in so jim zato 

bližje.  

 

Otroke sem med dejavnostjo spraševala, zakaj so se odločili, da so telo pospravili v 

določeno škatlo. Od nekaterih nisem dobila odgovora, deček B. je celo v tistem trenutku 

svoje telo prestavil v drugo škatlo. Zato sem ga vprašala, ali se je telo z njegovo 

pomočjo po klancu kotalilo ali je drselo. Rekel je, da je moral kocko potiskati. Skupaj 

sva ugotovila, da je telo, ki ga je potiskal po klancu navzdol, Pikičina prijateljica in zato 

se ji je pridružila v Pikičini škatli. V dejavnost sem vključila tudi valje, ki so otrokom 
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povzročali nekaj težav. Na vprašanje, zakaj je telo v obliki valja prijatelj žogice Nogice, 

je deklica S. odgovorila: »Ker je kot lonček.« Deklica L. je valj položila na krog 

(osnovno ploskev) in ga po klancu navzdol potiskala. Tudi sama je ob tem povedala, da 

to telo drsi, vendar ga je na koncu razvrstila k žogici Nogici, torej okroglim telesom. 

Vprašala sem jo, zakaj ga je dala v Nogičino škatlo. Za trenutek je obmolknila, potem 

pa odgovorila: »Ker podobno zgleda, samo da ima še pokrovčke.« Deklica L. je celotno 

dejavnost govorila otrokom, kaj se dogaja z njihovimi telesi (se kotali/drsi) in za vse je 

povedala pravilno. Preizkusila sem jo tudi v napovedovanju rezultatov. Preden je 

deklica S. spustila po klancu kvader, sem jo vprašala, kaj se bo z njim zgodilo. 

Odgovorila je: »Najverjetneje se bo drsal.« (slika 3) Ko ga je deklica S. spustila, je 

deklica L. rekla: »Ja, res drsi!«  

 

Deklica L. je napačno razvrstila kocko. Verjetno je bil to vpliv predhodnikov, saj so vsi 

pred njo iz gradu izbrali žogico in jo seveda dali k žogici Nogici. Ona je izbrala kocko 

in jo dala k žogici. Glede na njeno izkazano znanje in izkušnje lahko to napako 

zanemarim. 

 

Med izbrane oblike teles sem vključila tudi eno samo piramido, saj me je zanimalo, kam 

jo bodo otroci razvrstili. Deklica S. jo je izbrala, jo po klancu zadrsala, ter razvrstila k 

okroglim telesom.   

 

Za zaključek dejavnosti pri tej igri sta se lutki poslovili od otrok in jim povedali, da se 

naslednji dan zopet vidijo. Otroci so se usedli na tla okrog mene. Žogica Nogica in 

kocka Pikica sta šli vsaka na svoj način do vsakega otroka posebej (žogica se je kotalila, 

kocka pa je drsela) in se od njega poslovili. Pri tem smo vsi skupaj ponavljali: »Žogica 

se je zakotalila k … /Kocka je drsela k …« in utrjevali pridobljena matematična pojma.   
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Slika 9: Kotaljenje žogice Nogice po klančini 

 

Slika 10: Drsenje kocke Pikice po klančini 

 

Slika 11: Potiskanje predmetov po klančini 
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Analiza dejavnosti: 

Otroci so skozi celotno dejavnost dobro sledili navodilom in tudi mojim vprašanjem, ki 

sem jih zastavljala z namenom poglabljanja znanja in izkušenj. Nekateri otroci so 

govorili več, drugi manj, razlika  je bila vidna tudi zaradi razpona v  njihovi starosti. 

Nekateri odgovori so bili zanimivi in izvirni, kot npr. da je valj kot krogla, le da ima 

pokrovčke. 

 

Z danim materialom in predmeti so se nekateri otroci samoiniciativno zaigrali in z njimi 

rokovali na različne načine, pri čemer so z lastno aktivnostjo nenačrtovano pridobili 

dodatne izkušnje, ki so jih lahko povezali z dosedanjimi. Njihova igra s predmeti je bila 

sprva samo obračanje predmeta, nato tudi poskus postavitve predmeta na ravno 

površino in preizkušanje njegove lastnosti kotaljenja/drsenja. Uporaba klančine jim je 

bila sicer nova, vendar so jo z veseljem uporabljali in ob tem doživljali ugodje; 

predvsem pri okroglih telesih, ki so se zakotalili čez celo igralnico in so jih potem 

morali poiskati.  

 

Zastavljenim ciljem sem se zelo približala, niso pa bili vsi zastavljeni cilji tudi 

uresničeni. Nekateri otroci niso uspeli oblikovati skupine geometrijskih teles 

(okroglo/oglato) na podlagi primera. To je bil tudi glavni cilj, ki sem ga preverjala pred 

in po izvedenih dejavnostih ter tako ugotavljala, če je opazen napredek. Otroci so kljub 

vsemu pridobili nove izkušnje o lastnostih različnih geometrijskih teles. 

 

Pri tej dejavnosti se mi je zdela najbolj zanimiva reakcija deklice, ki je kocko Pikico 

potiskala po klancu navzdol. Otroci v tistem trenutku še niso točno vedeli, kaj bodo 

morali početi, vendar je deklica to nakazala s svojim dejanjem. Kar  je še najbolj 

zanimivo, je, da je bila ta deklica najmlajša. Najverjetneje je želela tudi Pikico spraviti v 

gibanje, tako kot nam je predhodno pokazala žogica Nogica.  

 

Posebej se je izkazala še ena deklica z napovedovanjem rezultata, ki je po mojem 

mnenju za to starostno obdobje kar zahtevno in težavno, saj je za to potrebno že kar 

nekaj izkušenj in predznanja.  
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5.2 Izvajanje pristopa 'okroglo – oglato'  

Na podlagi pridobljenih informacij o predznanju otrok sem poskušala oblikovati čim 

bolj otrokom usmerjen učni pristop, ki bi dopolnil njihove izkušnje in jim omogočil, da 

doživijo kakšno izkušnjo več. Oblikovala sem štiri sklope:  

 preizkušanje lastnosti okroglih in oglatih oblik, 

 preizkušanje lastnosti – kotaljenje/drsenje različnih geometrijskih oblik, 

 poimenovanje določenih oblik, 

 preizkušanje in opazovanje dejanskih predmetov v primerjavi z odtisi. 

V nadaljevanju bom za vsak sklop posebej podala opis poteka dejavnosti z odzivi otrok 

in analizo dejavnosti, ki sem jo zapisala po vnaprej določenih kriterijih: odzivi otrok na 

vprašanja, uporaba in rokovanje z materiali, realizacija ciljev ter presenetljivi odgovori 

in rešitve otrok.   

 Preizkušanje lastnosti okroglih in oglatih oblik 5.2.1

Pri preizkušanju lastnosti različnih oblik so otroci dosegali naslednje cilje:  

Otrok: 

 z lastnim telesom pridobi izkušnjo in spozna, da ima krogla krivo ploskev, 

kocka/kvader pa ne (na osnovi ravnotežja na posameznem objektu),  

 prepozna tridimenzionalno obliko in ji priredi dvodimenzionalno odprtino,  

 poskuša pridobiti in ohraniti ravnotežje na različnih objektih (krogla, kocka, 

kvader). 

 

Zopet sem uporabila skupno in individualno učno obliko ter učno metodo pogovora in 

eksperimenta, kjer so otroci z lastnim telesom preizkušali telesa.  

 

Za popestritev sem uporabila vse tri ročno izdelane lutke, veliko gimnastično žogo, 

veliko trdno škatlo, manjše žoge in škatle, večjo škatlo s pripravljenimi različnimi 

odprtinami ter blazine (glej učno pripravo: Priloga 2).  
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Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok:  

Trajanje: 50 minut 

Lutka Mihec je otroke vprašala, ali na njemu opazijo kaj nenavadnega. Otroci niso 

opazili, dokler jim ni lutka kar sama pokazala, da ima na roki mavec in povito roko. 

Potem so tudi oni pokazali, kako Mihec drži roko. Mihec je povedal in pokazal 

otrokom, da je lahko žoga zelo nevarna. Otroci so ob tem sočustvovali z njim, ga božali 

in ga objemali.  

 

Povabil je otroke, da kar sami poskusijo, kako je stati na žogi in na različnih oglatih 

telesih, on pa je šel počivat, saj ga je roka res močno bolela.  

 

Najprej sem v sobo prikotalila veliko kroglo. Otroci so takoj zakričali: »Žoga!« in nato 

še enkrat, saj sem prikotalila še majhno nogometno žogo. V tistem trenutku sem za 

hrbtom zaslišala glas deklice L.: »Tri žoge je prinesla Andreja.« Poleg teh dveh je 

najverjetneje mislila še žogico Nogico. Zatem sem pridrsala še različne oblike športnih 

blazin Elan. Skupaj z otroki smo ugotovili, da blazine lahko postavimo na več različnih 

načinov. Vsako blazino posebej smo postavili na vse možne načine. Najbolj zanimivo 

jih je bilo opazovati pri blazini v obliki valja, saj so ga postavljali samo na osnovno 

ploskev (na eno in na drugo in spet isto). Povedala sem jim, da smo ga tako že postavili 

in vprašala, če ga je mogoče postaviti še kako drugače. Deček S. ga je prijel in obrnil na 

krivo ploskev, tako da se je kotalil.  

 

Najprej smo preizkusili največjo kroglo (slika 4), ki jim je bila najbolj zanimiva. Otroke 

sem poskušala spodbuditi, da bi samostojno stopili na kroglo, seveda sem jim pri tem 

pomagala. Zastavljala sem jim različna vprašanja. Ko je stopila deklica A. na žogo, sem 

vse otroke vprašala, če mislijo, da ona lahko stoji na žogi. Vsi so odgovorili, da ne in 

nestrpno čakali, da se bodo lahko preizkusili tudi sami. Deklica L. je na vprašanje, ali 

lahko sama stoji na žogi, odgovorila, da ona lahko stoji sama. Zatem sem jo vprašala: 

»Ali te potem lahko spustim in ne boš padla?« Vprašanja se je ustrašila in prepričljivo 

zanikala. Deklica A. je sprejela izziv, ki sem ji ga zastavila. Hitro je poskušala dvigniti 

eno nogo v zrak. Malo ji je zdrsnilo, zatem je obupano rekla: »Ne gre.« Deklico U. je 

bilo strah stati na veliki krogli. Telo je imela zelo nesproščeno, z dlanmi se je oklepala 

mojih rok, a hkrati je neprepričljivo trdila, da je ni strah. Skušala sem jo potolažiti, da jo 

držim ravno zato, da ne bi padla in da se ji ne bo nič zgodilo.  
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Zatem sem otroke vprašala: »Ali mislite, da na manjši žogi lahko stojite?« Večina otrok 

je pritrdila, vendar so se preizkusili še na manjši žogi. Da bi opazili razliko, sem jih 

pustila v samostojnem preizkušanju, saj je bila manjša žoga manj nevarna. Dečka S. je 

bilo strah in na manjšo žogo ni želel stopiti, saj je opazil, da je vseeno nevarno.  

 

Sledilo je še preizkušanje Elanovih blazin. Deček B. je nanje stopil pogumno in stal tudi 

na eni nogi. Opazil je razliko in rekel: »Ne premika se!« Deklici A. in L. sta kasneje 

ugotovili: »Na tem se lahko valjamo.« Vprašala sem jih: »Kaj pomeni, da se valjamo?« 

Deklica L. je odgovorila: »Da se premikamo.« Pritrdila sem in povedala, da se lahko 

valjajo po valju naprej ali nazaj in da je blazina v obliki valja. Z navdušenjem sem 

ponovila še enkrat: »Valjate se po valju.« Otroke vprašam, ali mislijo, da se lahko 

valjajo tudi po žogah. Deklica L. je preizkusila in rekla: »Na žogi se lahko valjam, ker 

se ziba.« 

 

Otrokom sem pustila še nekaj proste igre, saj sem videla, da jih še zanima, nato pa sem 

jih povabila, da so prinesli rekvizite in se usedli v polkrog okoli mene. Zastavila sem 

jim vprašanje: »Na kateri obliki ste lahko samostojno stali?« Pet otrok je odgovorilo, da 

na žogi in nanjo tudi pokazali. Povabila sem jih, da še enkrat pokažejo, da sami stojijo 

in jim potem še enkrat razložila, da sem jih držala zato, da ne bi padli. Potem sem 

ponovno zastavila enako vprašanje in dve deklici sta povedali, da sta stali samostojno 

na kvadru. Že med dejavnostjo sem jih spraševala, zakaj lahko na polkrogli in polvalju 

in na kvadru stojimo, na žogi pa ne, vendar ni nihče ničesar odgovoril. Povedala sem 

jim, da se to zgodi zaradi tega, ker ima žoga samo krivo ploskev, ki ne stoji cela na tleh, 

ostali predmeti pa imajo eno ploskev, ki se celotna dotika tal.  

 

Nato je sledila dejavnost, kjer je bila vključena tudi žogica Nogica. Nagovorila je 

otroke, da pospravijo vse njene prijatelje v škatlo skozi prave odprtine, ona pa jih je ob 

aktivnosti nadzorovala (slika 5). Skupaj z otroki smo ji postavili stol poleg škatle in 

začeli. Najprej je poklicala deklico L. Na tleh si je izbrala najmanjšo žogico (za namizni 

tenis) in jo uvrstila v kvadrat. Vprašala sem jo, zakaj se je tako odločila, odgovorila je: 

»Ker je žogica tudi oranžne barve tako kot tukaj (in pokaže na rob kvadrata, ki je bil res 

pobarvan oranžno).« Dva otroka sta svoj predmet spustila skozi pravo obliko, vendar 

nista uspela določiti prave velikosti. Druga dva otroka sta žogico vedno dala v kvadrat.  
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Deček L. se je sredi dejavnosti, ne da bi mu kdo kaj rekel, spomnil ter prišel do žogice 

Nogice, ki nas je opazovala na stolu. Vzel jo je in jo vrgel v največjo luknjo, ob tem se 

je nasmehnil.  

 

Po uvrstitvi vseh predmetov smo se usedli v krog in skupaj z žogico Nogico preverili, 

kako smo razvrščali. Nogica se je dečku najprej zahvalila, da jo je vrgel med njene 

prijateljice in mu za nagrado dovolila, da je to storil še enkrat.  

 

Zatem smo pogledali, kaj vse se skriva med kroglami. Žogica Nogica je takoj videla 

enega velikega vsiljivca (slika 6) in vprašala otroke, ali se jim zdi, da kakšen predmet ne 

sodi zraven. Nihče ga ni opazil, zato ga je izvlekla iz škatle kar Nogica. Vprašala je, kaj 

je to. Deklica A. je nemudoma odgovorila: »Kvadrat je.« Bil je kvader in deklica A. ga 

je lahko pospravila skozi pravo odprtino.  

 

V drugi škatli, kjer so bili kvadri, je bilo vse pravilno. Zato smo pogledali še zadnjo, 

tretjo škatlo. V njej so se skrivale kocke, med njimi tudi kocka Pikica. Nogica je otroke 

vprašala, kaj ne sodi med kocke. Dve deklici sta takoj opazili in se zapodili v škatlo, da 

sta prvi izvlekli vsiljivca, žogico za tenis in namizni tenis, ter ju pospravili v pravo 

škatlo.  

Žogica Nogica se je poslovila od otrok in odšla.  

 

Slika 12: Preizkušanje stanja na žogi 
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Slika 13:  Razvrščanje predmetov v različne odprtine 

 

 

Slika 14: Iskanje vsiljivca 
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Analiza dejavnosti: 

Otroci so z navdušenjem sodelovali, še posebej pri preizkušanju stanja na žogi. Ena 

deklica se je tako zabavala in smejala na žogi, da sploh ni slišala, ko sem ji rekla, naj 

sestopi z žoge. Druga  je ves čas stala pri žogi in prosila, da bi ona še. Na kvadru so 

malo manj uživali, ker ni bilo tako atraktivno in zabavno. Zabavali so se tudi pri iskanju 

pravih odprtin. 

 

Otroci so telesa z zanimanjem spoznavali in z njimi rokovali. Vsi pripomočki so bili 

dovolj očitni, da so otroci razumeli, kako jih uporabljati. Manjša težava se je pojavila 

pri škatli z odprtinami, saj otroci najprej niso vedeli, kaj morajo početi. Predmete so 

uvrščali glede na to, kakšne barve je bil in ga spustili skozi odprtino iste barve. Sprva so 

dejavnost malo slabše izvajali, potem se je videlo, da so usvojili, kaj morajo delati in so 

v nadaljevanju hitro in pravilno vse razvrstili. Opazila sem, da so bile najprej barve 

samo moteč dejavnik in bi bilo morda bolje, da jih ne bi uporabila, ali da bi uporabila 

eno barvo za eno obliko (npr. da bi bili vsi krogi modri). S tem sem dobila povratno 

informacijo otrok, iz katere se lahko veliko naučim, in sicer, da je pomembno, da vsak 

material skrbno načrtujem in ne uporabljam takih dekorativnih elementov, ki bi lahko 

otroke zmotili in jim preusmerili pozornost.  

 

Otroci so na podlagi ravnotežja, ki so ga imeli na različnih telesih, pridobili izkušnjo o 

krivih oz. ravnih ploskvah. Zatem so tridimenzionalnim telesom prirejali 

dvodimenzionalne odprtine (z manjšimi težavami).  Otroci so potrebovali čas, da so 

usvojili, kaj morajo početi, nato  jim izziv ni delal težav.  

 

Poleg vseh odgovorov, ki sem jih dobila na zastavljena vprašanja, mi je bilo najbolj 

zanimivo, da je kar pet otrok trdilo, da so na žogi lahko stali. Torej s svojo lastno 

aktivnostjo, stanjem na žogi z mojo pomočjo, niso dobili občutka, da brez mene ne bi 

mogli stati. Po ponovnem preizkusu so mnenje spremenili.  

 

Zgoraj izvedena dejavnost je bila najdaljša dejavnost v celotnem projektu. Otroci so do 

zadnje minute sodelovali in imeli pozornost usmerjeno v dejavnosti. Uživali so že pri 

motivaciji, zato si upam trditi, da sta bili tudi njihova pozornost in koncentracija zaradi 

tega daljši. Ker rada uporabljam in tudi izdelujem različne lutke, sem se pri vseh 

dejavnostih odločila za uporabo le-teh. Vedno sem navdušena nad učinkom, ki ga imajo 
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lutke in nad tem, kako  hitro motivirajo otroke. Zanje je lutka zunanja motivacija, s 

katero vplivamo na notranjo. Z njo sočustvujejo, se igrajo in pogovarjajo.  

 Preizkušanje lastnosti – kotaljenje/drsenje različnih geometrijskih oblik 5.2.2

Otrokom zelo zanimiva dejavnost preizkušanje, ali se telo kotali ali drsi, jim je prinesla 

neposredno veliko izkušenj in znanja. Dosegali so lahko naslednje cilje:  

Otrok:  

 sodeluje pri pihanju in dobi občutek, da je pomemben del neke skupine, 

 ugotavlja lastnosti geometrijskih teles (s pihanjem preizkuša kotaljenje/drsenje), 

 se seznani in uporablja pripomoček za umetno ustvarjanje vetra.  

 

Omenjene cilje so dosegali predvsem s pomočjo skupne, nekaj pa tudi skupinske učne 

oblike ter preko eksperimenta in pogovora, ki je bil ob tej dejavnosti še kako 

pomemben. Otroci so s svojimi iznajdljivimi odgovori podajali rešitve na vprašanja, ki 

sem jih sproti zastavljala.  

Za doseganje zgoraj zapisanih ciljev smo potrebovali vse tri lutkovne junake, sušilnik za 

lase in različne oblike geometrijskih teles, ki smo jih preizkušali (glej učni pripravo: 

Priloga 3).  

 

Analiza dejavnosti: 

Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok:  

Trajanje: 35 minut  

Skupaj z Miho smo se spomnili, kako mu je prejšnji dan ponagajala žogica Nogica, da 

je padel in si zlomil roko. Zdaj je roka že bolje, zato smo se odločili, da se tudi mi malo 

poigramo z našima prijateljicama; kocko in kroglo.  

 

Postavili smo se k polici, na katero smo položili Nogico in Pikico. Otrokom sem 

povedala, da začnemo vsi hkrati pihati vanju in opazujemo, kaj se bo zgodilo. Po 

dolgotrajnem pihanju nam je le uspelo malo premakniti žogico Nogico (slika 7). 

Otrokom sem postavljala vprašanja in skupaj smo ugotovili, da se kocka še vedno ni niti 

malo premaknila. Poskusili smo še enkrat. Povedala sem, da je naše pihanje prešibko, 

da bi premaknilo kocko, ki je s celo ploskvijo pritrjena na polico. Pripravila sem 

sušilnik za lase, še prej pa vprašala, kako se imenuje predmet, ki sem ga držala v roki. 

Deček S. je tiho in preplašeno odgovoril: »Fen.« Potrdila sem in povedala, da mu 
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rečemo tudi sušilnik za lase. Prižgala sem ga in zrak usmerila proti kocki in le-ta se je 

premaknila (slika 8). Še enkrat smo poskusili, zatem pa še enkrat poskusili pihati v 

Nogico. Otroke sem vprašala, katero našo prijateljico je bilo lažje premakniti s 

pihanjem. Deček L. je rekel: »Žogico.« Zatem smo ugotavljali, kako sta se premaknili. 

Za Nogico so deklice L., S. in U. rekle, da se je kotalila, za Pikico pa je rekla deklica A., 

da se je premaknila s fenom. Vprašala sem jo, na kakšen način se je premaknila. 

Odgovorila ni nič. Ko sem jo vprašala, ali se je Pikica kotalila ali drsela, je povedala, da 

je drsela.  

 

Sledilo je preizkušanje drugih predmetov. Na mizo sem jim dala predmete in vsak 

posebej se je lahko poigral s pihanjem, ostali smo preizkušali predmete s sušilnikom. 

Otroke sem spraševala, kateri predmet je bil hitrejši in kateri počasnejši. Vidna razlika 

je bila predvsem pri valju. Najprej smo ga postavili na osnovno ploskev (krog) in vanj 

pihnili s sušilnikom. Zatem sem vprašala, kako valj še lahko postavimo in hitro ga je 

vzel v roke deček S. in ga postavil na krivo ploskev. Zopet sem prižgala sušilnik in vanj 

pihnila. Opazna je bila velika razlika v hitrosti, zato sem še enkrat ponovila poskus, 

hkrati pa vprašala otroke, kako se premika valj (hitreje ali počasneje). Deklici L. in A. 

sta odgovorili, da se je valj res kotalil hitreje kot pa drsel po svoji osnovni ploskvi.  

 

 

Slika 15: Pihanje v kocko in kroglo ─ premikanje krogle 
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Slika 16: Premikanje kocke s pomočjo sušilnika 

 

Analiza dejavnosti: 

Na vprašanja, ki sem jim jih zastavila, so odgovarjali, vendar z malo zakasnitvijo. Do 

tega je najverjetneje prišlo zaradi navdušenja nad dejavnostjo, v katero so se zelo 

vživeli.  

Uporaba sušilnika za lase jih je izredno pritegnila in jim močno dvignila motivacijo. 

Najverjetneje tega predmeta doma ne smejo sami uporabljati, jim je pa vseeno poznan, 

predvsem po njegovem močnem in posebnem zvoku. Otroci so bili ob pihanju s 

sušilnikom navdušeni, se na ves glas smejali in kričali. Vsi so želeli pihati predmete s 

sušilnikom. Ob tem so se izjemno zabavali.   

Vsi otroci so se seznanili z uporabo in namenom posebnega pripomočka, kar pomeni, da 

so vsi dosegli zastavljeni cilj. Dobili so dober občutek pripadnosti skupini, saj se je 

žogica kljub pihanju celotne skupine težko in tudi le malo premaknila. Tako je bil vsak 

manjši veter − pihljaj pomemben, da nam je uspelo premakniti žogico Nogico. Otroci so 

z navdušeno uporabo sušilnika za lase pridobivali izkušnje o premikanju različnih teles. 

S tem nisem prepričana, da sem dosegla cilj, katerega sem želela, saj sem dobila 

občutek, da jih je uporaba sušilnika preveč prevzela in niso bili razumsko pri dejavnosti, 

ampak jim je vse skupaj predstavljalo le zabavo. Upam  lahko, da je bila dejavnost tako 

zanimiva, da se jim bo vtisnila v spomin, iz katerega si jo bodo nekoč priklicali in 

povezali tudi s teorijo.  
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 Poimenovanje določenih oblik 5.2.3

Pri tretjem sklopu sem otrokom želela podati izkušnjo poimenovanja, pri čemer so 

usvojili naslednja dva cilja:  

Otrok:  

 spozna različne oblike geometrijskih teles (okrogla, oglata) in jih ustrezno 

razvrsti,  

 ustvari besedne zveze za poimenovanje določenega telesa. 

 

Uporabila sem skupno in individualno učno obliko ter metodo pogovora. Za doseganje 

omenjenih ciljev sem potrebovala naslednje pripomočke: lutka Mihec, žogica Nogica, 

kocka Pikica, blazina, različni predmeti - geometrijska telesa (glej učno pripravo: 

Priloga 4).  

 

Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok:  

Trajanje: 30 minut 

Z otroki smo najprej naredili polkrog in nato sta prišli Nogica in Pikica. Otroke sta 

spodbudili, da so še enkrat ponovili, kako jima je ime. Deklica S. je na vprašanje kocke 

Pikice, kdo je ona, brez premisleka odgovorila: »Kocka.« Vprašala jo je po celem 

imenu, a tega ni vedela. Dopolnila jo je deklica L. in rekla: »Ona je kocka Pikica. Ker 

ima pike.« Tudi za kroglo smo se spomnili imena. Za tem sem povedala, da danes Mihe 

žal ne bo, ker je zbolel. Deklica S. se je spomnila, da je nedavno žoga spotaknila Miho, 

da je padel in moral k zdravniku. Prijateljici sta se nekaj časa veselo igrali z otroki, 

poskakovali, plesali in skupaj smo tudi zapeli pesem Žogica. Kar naenkrat sta se 

spomnili, da jima je vedno, ko Mihec zboli, dolgčas, zato sta se odločili, da si poiščeta 

prijatelje. Otroke sta povabili, da po igralnici poiščejo predmete (slika 9), ki bi lahko 

bili njuni prijatelji in jih prinesejo na blazino. Najprej niso vedeli, kaj naj bi počeli in so 

se začeli kar igrati s predmeti, zatem je deček L. prvi prinesel na blazino kocko. Tudi 

drugi otroci so pričeli prinašati predmete na blazino in se z njimi začeli igrati. Zopet so 

jim bile najbolj zanimive žogice. Ko smo prinesli vse predmete na blazino, smo se 

usedli okrog njih in jih poskušali razvrstiti (slika 10). Najprej je Nogica vprašala: 

»Kateri so moji prijatelji in se kotalijo?« Deklica S.: »Žoge.« Deklica U. je pripomnila: 

»Žoga je okrogla.« Deklica L. je potrdila: »Žoga, ker se kotali,« in nadaljevala: »Valj se 

tudi kotali.« in pokazala na valj. Nogičine prijatelje smo poskusili tudi poimenovati. V 
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roke sem vzela manjše kroglice in otroke vprašala, kaj držim v roki. Deklica S. je rekla, 

da so žogice in jih s spodbudo poimenovala žogice Marogice. Vzela sem večji dve žogi 

in rekla, da je žoga pravzaprav krogla in prosila otroke, da še kroglama damo ime. 

Deklica S. je hitro odgovorila: »Krogli Marogli.« Imena manjših žogic in večjih dveh 

žog so zelo podobna, zato lahko opazim, da je deklica žoge poimenovala glede na 

velikost in rimo. Tudi valj smo najprej preizkusili, ali se kotali, zatem ga dali k Nogici 

in mu nadeli ime valj Tolovaj. Ostali otroci imen niso določevali.  

 

Povedala sem, da si je tudi Pikica zaželela prijateljev. »Kdo pa so moji prijatelji?« je 

vprašala Pikica. Deklica L. je držala v roki kocko in rekla: »Kvadrat je tvoj prijatelj.« 

Deklica  L. je brskala in raziskovala po predmetih ter ugotovila: »Ta pa ne sodi h kocki, 

ker se kotali.« Deček L. se je trudil poimenovati veliko zeleno obliko. Izvabljal je neke 

glasove, ki so bili težko prepoznavni: »Klad …« Pomagala sem mu in rekla, da je to 

kvader. Videti je bilo, kot da ve, kako se imenuje predmet po obliki, vendar ni mogel 

izgovoriti. Skupaj sva mu določila ime, kvader Žabko, saj je bil zelene barve. Skupaj z 

otroki smo imena ponavljali. Deklica S. je  držala v roki prav tako kvader, vendar bele 

barve in rekla: »To je tudi kvader.« Potrdila sem in jo spodbudila, da je tudi njega 

poimenovala. Ime smo določili še kocki. Postala je kar kocka Belka, saj je bila bele 

barve. Deček L. je samostojno zlati kocki nadel ime kocka Darilo in jo tako ves čas tudi 

klical. Otroci so tako z dejavnostmi pridobivali izkušnje in znanja o poimenovanju 

predmetov. Veliko bolj uporabljajo prava imena za telesa (npr. valj, kocka, kvader), 

čeprav se tega neposredno nismo učili.  

 

Slika 17: Iskanje predmetov po igralnici 
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Slika 18: Razvrščanje predmetov v množico okroglih in v množico oglatih oblik 

 

Analiza dejavnosti: 

Dejavnost sestavljanja imen je bila otrokom sprva nezanimiva. Ko sem jih spodbudila z 

oblikovanjem rim, jim je postala bližja. Kasneje so se vsi vključili v dejavnost in 

oblikovali imena. Zanimivo je bilo, da so nekateri že sami znali poimenovati določeno 

telo, ki so ga držali v roki.  

 

Po prostoru so hitro poiskali predmete in z njimi tudi rokovali. Nekateri so zopet 

preizkušali lastnosti teles (kotaljenje in drsenje) ter na podlagi tega že samoiniciativno 

razvrščali predmete v dve množici.  

Zastavljeni cilji dejavnosti so bili realizirani, saj so otroci prepoznali različne oblike 

geometrijskih teles (okrogla, oglata) in jih tudi ustrezno razvrstili. Nekaj otrok je 

potrebovalo ob tem malo pomoči, vendar so ob odrasli osebi uspeli.  

 Preizkušanje in opazovanje dejanskih predmetov v primerjavi z odtisi 5.2.4

Pri četrtem, zadnjem, sklopu izvajanja pristopa 'okroglo – oglato' so otroci s pomočjo 

različnih aktivnosti dosegali naslednje cilje:  

Otrok:  

 opazi razliko med dejanskim predmetom in njegovim odtisom, 

 se seznani z novima pojmoma ploskev, prostor, 

 obrisu priredi geometrijsko telo.  
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Njihova aktivnost je bila usmerjena predvsem v njih same, torej v posameznika, prisotni 

sta bili tudi skupna in skupinska učna oblika (predvsem pri skupnih uvodih in podajanju 

navodil). Skozi razgovor sem poskušala z otroki čim bolj razviti temo in narediti uvod. 

Kasneje sem uporabila še demonstracijo, če otroci niso vedeli, kaj morajo početi.  

 

Za lažje doseganje načrtovanih ciljev sem kot motivacijski element uporabila vse tri 

lutke, velik plakat z 'obrisi' geometrijskih teles (ki je bil dober element pričakovanja in 

napetost), plastelin in različna geometrijska telesa, ki so jih otroci potem odtiskovali 

(glej učno pripravo: Priloga 5).  

 

Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok:  

Trajanje: 40 minut 

Zopet je bil med nami Mihec. Pozdravil nas je in nam povedal, kako zelo je bil bolan. 

Zdravnik mu je predpisal tablete in sirup proti kašlju. Takoj se je počutil bolje. Pred 

domačimi vrati je našel veliko stvar ─ plakat, za katerega je mislil, da sta mu ga pustili 

njegovi prijateljici. Deček L. je bil radoveden, pokukal skozi odprtino in rekel, da so 

bagri. Mihec se je želel tudi sam prepričati in tudi ostale otroke je zanimalo. Pomagali 

so mu odpreti zvitek in ga razgrniti po tleh. Mihec je spraševal: »Le kaj je to?« Deklica 

S. mu je hitro odgovorila: »Krogica je. Še več jih je. Še ena in še ena in še večja.« To je 

povedala z navdušenjem in poleg kazala s prstom ter naštevala. Mihec je potrdil in se 

spraševal, ali ni narisano podobno žogici Nogici. Odločil se je, da jo skupaj z otroki tudi 

pokliče. Kričali so in kričali, dokler se Nogica ni prikotalila. Pokazala jim je, kaj je to 

tako, da je skočila na plakat in se postavila na svoje mesto. Rekla je: »Vidite, pokrila 

sem vse belo, okrog mene je samo še modro. Temu rečemo, da je to moj 'obris'.«  Z 

otroki smo sklenili, da pokličemo še Pikico. Ko smo jo dovolj glasno poklicali, je kar 

pridrsela med nas. Vprašali smo jo, ali ona ve, kaj prikazujejo oblike na plakatu. Tudi 

ona je odšla na svoje mesto (slika 11), kamor je tudi kazala deklica S. Kocka je rekla: 

»To je moj 'obris'. Okoli mene je samo še modro.«  

 

Mihec je otroke povabil k mizi, da so tudi oni preizkusili različne predmete odtisniti v 

plastelinu (slika 12). Otroci so z navdušenjem ustvarjali in opazovali oblike. Deklica L. 

je ob odtisu kocke navdušeno rekla: »Okno!« Odtiskovali so še kvader. Pri tem sem jih 

opozorila na to, da ga lahko odtisnejo na več načinov in da naj opazujejo, kaj se dogaja. 

Na koncu sem jim dala žogice in valje. Pokazala sem jim, da žogica in valj lahko pustita 
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sled svojega premikanja ali pa samo odtis. Z deklico S. sem vodila razgovor o 

primerjavi med odtisom kroglice in valja. Ugotovili sva, da imata pravzaprav podoben 

odtis in to je krog.  

 

Za konec smo pomagali Mihi rešiti plakat (slika 13). Prva je bila deklica S. Izbrala si je 

mini valj. Postavila ga je v vse različne velikosti kroga. Na koncu je valj priredila 

pravemu 'obrisu'. Okrogla telesa so otroci hitro razvrstili. Večje težave so se pojavljale 

pri oglatih, še posebej pri kvadru. Mislim, da je to povsem razumljivo, saj je kar težko 

prepoznati, na katero stranico je bil postavljen. Pri kocki in krogli s tem ni bilo težav, 

saj je samo ena možnost. Deklica U. je imela kar težave z mini kvadrom. Večkrat ga je 

postavila po ožji stranici in glede širine je 'obris' ustrezal dejanski velikosti, vendar je 

bil predmet premajhen oz. prekratek. Predzadnja na vrsti je bila deklica L. Izbrala si je 

kocko, ki se je pomotoma prikradla med predmete. Vprašala sem deklico, kaj drži v 

roki. Povedala je, da drži kocko in da ne ustreza nobeni prazni obliki. Pohvalila sem jo 

in ji povedala, da je našla vsiljivca, ki se je želel poigrati z nami.   

 

Slika 19: Plakat z različnimi obrisi predmetov 
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Slika 20: Odtiskovanje okroglih in oglatih oblik v plastelin 

 

Slika 21: Iskanje pravega obrisa določenega predmeta 

 

Slika 22: Kvader ─ največja težava 
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Analiza dejavnosti: 

Otroci so zopet dobro sodelovali in tudi odgovarjali na vprašanja. Zanimiva je bila 

deklica, ki je na plakatu opazila 'krogice'. Njena reakcija je bila hitra in prepričljiva.  

 

Otroke je ta dan še posebej navdušil plakat. Bil je motivacijski element, presenečenje, ki 

je otroke pritegnil k dejavnosti. Z veseljem so lutki pomagali odpreti zvitek in ga 

razgrniti. Poleg plakata so že na začetku dejavnosti na mizah videli pripravljen plastelin, 

ki ga  radi uporabljajo. Nekateri so me med dejavnostjo večkrat vprašali, ali se bodo 

kmalu igrali z njim. Njihova pozornost jim je ves čas uhajala k mizi.  

 

Ciljev nisem v celoti dosegla, saj sem si jih zadala kar visoko. Otroci so opazili razlike 

med obrisom in dejanskim odtisom, vendar v nadaljevanju, ko je bilo potrebno 'obrisu' 

poiskati določen predmet, so se pojavljale težave. Največji problem so bila oglata telesa, 

predvsem kvader. 

 

Tekom dejavnosti se mi je porodila ideja za izboljšavo. Morda bi bilo bolje, da bi otroci 

sproti samostojno delali 'obrise', in sicer s paličicami (oglata telesa) in z vrvico (okrogla 

telesa). Tako bi morda dobili boljši vpogled, kaj se dogaja z odtisi in boljšo izkušnjo o 

ravnih in krivih ploskvah.  

5.3  Ugotavljanje napredka  

Pri igri za ugotavljanje napredka, ki je priredba začetne igre, sem poskušala na čim bolj 

spontan, a vseeno strokoven način pridobiti informacije, koliko izkušenj in znanja so 

posamezni otroci pridobili, ker so sodelovali pri pristopu spoznavanja geometrijskih 

pojmov 'okroglo – oglato'. Spraševala sem se tudi po napredku, ki ga je dosegel vsak 

posameznik. Ob tem sem si zastavila naslednje cilje: 

Otrok:  

 z lastno aktivnostjo preizkuša lastnosti teles (oglato, okroglo), 

 na podlagi primera oblikuje skupino geometrijskih teles (okroglo/oglato), 

 uporabi že pridobljeno izkušnjo o hoji po določenih oblikah teles.  

Igra je bila individualno zastavljena, na koncu je postala skupinska, saj so se otroci 

samostojno razdelili v manjše skupinice. Uporabila sem učno metodo igre ter  

pogovora. Za izvedbo aktivnosti sem potrebovala lutko fanta Mihe, geometrijska telesa, 

ovire, škatli s simboloma za razvrščanje (glej učno pripravo: Priloga 6).  
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Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok:  

Trajanje: 40 minut 

Zopet je prišel Mihec in povedal otrokom, da se mu je bilo zabavno igrati z njimi, 

vendar mora sedaj domov k svoji mami. Spomnil se je in na to opozoril še otroke, da so 

mu v prvi dejavnosti podrli grad. Prosil jih je, da mu sedaj pomagajo zgraditi nov dom, 

da se bo lahko vrnil domov. Otroci so takoj pokazali navdušenje.  

 

Prišla je kocka Pikica in otrokom pokazala, kako naj to naredijo. Povedala jim je, da je 

potrebno priti najprej preko ovir, na čim manj nevaren način. Pri tem je bilo mišljeno, 

da bodo otroci hodili čez ovire, oni pa so to razumeli tako, da so predmete spuščali po 

ovirah. Na koncu je Pikica skočila v svojo škatlo in rekla, da sedaj pričakuje svoje 

prijatelje, ki so podobni njej in po tleh drsijo. Nato se je ravno tako predstavila še žogica 

Nogica in tudi ona skočila v svojo škatlo (slika 15). 

 

Naloga otrok je bila, da so po mojem navodilu izbrali med vsemi telesi telo, katerega 

sem poimenovala. Na primer: »Deklica U. izberi kocko.« itd. Potem je vsak otrok 

posebej popeljal telo preko ovir in ga na koncu razvrstil v določeno škatlo. Igra je sicer 

zelo podobna začetni igri, le da sem dodala poimenovanje telesa, katerega je moral 

otrok izbrati. Za to sem se odločila iz dveh razlogov. Pri začetni dejavnosti sem opazila, 

da so otroke najbolj pritegnile krogle ─ žogice, saj so jim najverjetneje bližje in so jih 

zato najprej izbirali. Zato sem že pri prvi dejavnosti opravljala izbor. Pri prvi dejavnosti 

jim nisem poimenovala telesa, vendar sem jim ga le dala v roke. Drugi razlog je bil, da 

sem preko vmesnih dejavnosti zasledila, da nekateri otroci že dobro samostojno 

uporabljajo poimenovanja telesa in se zato odločila, da jih preizkusim tudi v tem. Med 

igrami in dejavnostmi sem večkrat uporabljala matematična poimenovanja za telesa, 

zato so jih otroci imeli možnost usvojiti. Nekateri otroci so še posebej izstopali.  

 

Deklica L. (najstarejša v skupini) je bila pri tej dejavnosti zelo uspešna. Vse predmete je 

pravilno izbrala in jih tudi razvrstila. Manjša težava se je pojavila le pri kvadru, saj ga je 

najprej uvrstila k okroglim telesom (k žogici Nogici), nato se sama popravila, ga vzela 

ven in ga dala k oglatim telesom. Njeno uspešnost ne pripisujem samo starosti, saj v 

predznanju ni pokazala večjega odstopanja, ampak tudi njenemu zavzetemu sledenju 

preko vseh ostalih dejavnosti. Posebej me je presenetila s svojo sposobnostjo sledenju 

navodil.  
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Deklica A. (najmlajša v skupini) je pri zadnji dejavnosti slabo sodelovala. Bila je 

odsotna in ni razumela navodil. Pravilno je vzela kroglo in valj, torej okrogla telesa, 

oglatih ni izbrala pravilno. Uvrstila je samo en predmet, z ostalimi se je igrala pred 

škatlo. Pri ostalih dejavnostih ni bila aktivna. Pri reševanju problemov v zvezi z 

geometrijskimi telesi (uvrščanje predmetov v različne odprtine) je imela veliko težav. 

Njeno navdušenje nad lutkami in predmeti kot igračami lahko pripisujem njeni starosti. 

Naloge so bile za njeno predznanje in starost verjetno težje razumljive, zato je vse 

skupaj dojemala bolj kot igro. Ob pričetku vsake dejavnosti, ko je prišel Mihec, je 

planila k njemu, ga začela prijemati in ga objemati.  

 

Deček L. je pri zadnji igri pokazal, da lahko na otroke vplivajo različni dejavniki. 

Nisem prepričana, kaj se je dogajalo z njim med to dejavnostjo, da je bil tako 

neuspešen, saj je pri ugotavljanju predznanja pokazal dobre rezultate in od štirih 

izbranih teles razvrstil pravilno kar tri, le kvader je razvrstil napačno. Pri zadnji igri so 

ga najverjetneje žogice, ki so bile prisotne med vsemi ostalimi predmeti, premamile, 

zato je skoraj vedno vzel kroglo, čeprav sem mu rekla, naj vzame kocko ali valj. Deček 

L. ni pokazal dovolj svojega znanja, saj je imel med dejavnostjo šibko pozornost. 

Pravilno je izbral in razvrstil samo kroglo. Opazila sem, da je tudi ostalim dejavnostim 

sledil težje.  

 

Ko smo razvrstili vse predmete, smo se usedli v krog, kjer smo jih še enkrat 

poimenovali. Z rokami smo pokazali, kako zgleda krogla, nato smo se lotili dela. Mihec 

nas je prosil, da sestavimo grad (slika 16). Otroci so se individualno zabavali in 

sestavljali. Kasneje so se že začeli povezovati in skupaj graditi. Kmalu so s poskusom in 

napako ugotovili, da je potrebno začeti graditi grad z oglatimi predmeti, šele nato z 

okroglimi, da lahko celotna stavba stoji.  

 

Slika 23: Razvrščanje predmetov v škatli 
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Slika 24: Grajenje Mihovega gradu s pomočjo okroglih in oglatih oblik 

Analiza dejavnosti:  

Otroke sem med dejavnostmi veliko spraševala, jih usmerjala in jih s tem spodbujala k 

samostojnemu razmišljanju. Za vsako stvar, ki jo je otrok naredil, me je zanimal vzrok, 

torej sem jih spodbudila, da mi svoje dejanje utemeljijo. To se mi zdi pomembneje kot 

reči, da nekaj ni prav in s tem otroka zatreti v razmišljanju in nadaljnjem delu. Kljub 

temu velikokrat od otrok nisem dobila nobenega odgovora. Tako se je večkrat zgodilo 

tudi pri zadnji dejavnosti, kjer sem preverjala znanje oz. napredek, ki so ga otroci 

dosegli.  

 

Otroci so predmete − geometrijska telesa z zanimanjem uporabljali in z njimi rokovali. 

Posebej radi so rokovali s kroglami, saj so jim poznane pod izrazom žoge in imajo 

zanimivo lastnost, da se kotalijo. Njihova gradnja gradu je bila vredna opazovanja, saj 

so s poskusom oz. napako ugotovili, da je potrebno najprej spodaj postaviti nekaj 

oglatega (kvader, kocka), šele nato lahko nanj dajo kroglo. Obratno žal ne gre.  
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V dejavnosti je bilo  težko vključiti eno samo področje, torej matematiko, saj je sama po 

sebi povezana z drugimi področji. Poskušala sem, da je prevladovala in da so bili glavni 

cilji s področja le-te. Na splošno bi lahko rekla, da so vsi otroci pridobili določena 

znanja in da je vsak vsaj malenkost napredoval.  

 

Gradnjo gradu sem načrtovala v dveh skupinah, kar se je izkazalo za prezahtevno, zato 

sem pri realizaciji te naloge (in nekaterih prejšnjih) uporabila individualno obliko.  

 

5.4 Povzetek ugotovitev 

Predstavitev okroglih in oglatih oblik od 2- do 3-letnim otrokom je bila kar težka 

naloga, a kljub temu sem se z njo spopadla. Nikakor se nisem mogla izogniti težjim 

telesom, kot sta valj in kvader, saj sem ob vsaki predlogi dejavnosti ugotovila, da jim bo 

prelahko, če ne vključim tudi teh dveh teles. Po opravljenih dejavnostih lahko rečem, da 

mi ni žal, saj so otroci pridobili nove izkušnje in že znane nadgradili. Mislim, da 

strokovni delavci v vrtcih prevečkrat podcenjujemo sposobnosti otrok. Seveda tako kot 

ostali tudi jaz rada izvedem dejavnosti, ki mi popolnoma uspejo in smo z njimi 

zadovoljni tako otroci kot tudi jaz, vendar mislim, da je za otroke bolje, da jim 

pripravimo malce zahtevnejše naloge. 

 

Z raziskovalnim učnim pristopom sem prišla do odgovorov na vprašanja, ki sem si jih 

zastavila pred izvajanjem dejavnosti.  

 

Prvo raziskovalno vprašanje: Kako na igriv način preveriti predznanje otrok o 

poznavanju izbranih geometrijskih vsebin?  

Ugotovila sem, da je najboljši način za preverjanje predznanja otrok igra, ki je v 

predšolskem obdobju ena pomembnejših metod dela z otroki. Uporabila sem jo za 

ugotavljanje predznanja otrok, saj sem bila mnenja, da je to najboljši način, saj je otrok 

v igro neposredno vključen in zato pokaže več, kot bi sicer pod pritiskom določene 

oblike ocenjevanja. Mislim, da sem z izvedeno igro pridobila dovolj relevantne podatke 

o predznanju otrok, tako da sem jih lahko v nadaljevanju tudi obdelala. Še natančnejše 

podatke sem pridobila predvsem s tem, ko sem igro znotraj skupine zastavila predvsem 

individualno, kjer sem opazovala vsakega posameznika in kasneje njegov napredek. 

Poleg igre je pomembna tudi dobra motivacija, ki otroke še bolj zaznamuje in jih 
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neposredno vključi v igro. To sem dosegla z lutkami, ki so jih spoznali že prvi dan in so 

otroke navdušile za dejavnosti.  

 

Drugo raziskovalno vprašanje: Kako približati izbrane pojme iz geometrije (okroglo, 

oglato geometrijsko telo, prostor, ploskev) v skupini najmlajših otrok? 

Otrokom sem pojme približala z dejavnostmi, v katere so bili otroci vključeni z lastno 

aktivnostjo. Pojma okroglo in oglato so najbolj usvojili z dejavnostmi stanja na 

predmetih (žogi, kvadru, valju), katere so jih tudi najbolj pritegnile. Poudarjala sem tudi 

lastnost kotaljenja oz. drsenja in na ta način otrokom posredovala eno lastnost, po kateri 

lahko ločimo okrogla in oglata telesa. Ugotovila sem, da je za najmlajše otroke 

pomembno, da jim izbrane pojme prikažem na čim več različnih načinov ter na 

različnih primerih, saj so v večini še na vizualni stopnji, ki jim predstavlja določen 

način razmišljanja in sprejemanja informacij.  

 

Uspešni so bili tudi pri razvrščanju predmetov v odprtine, kjer so morali telo, ki je 

zaznamovano v prostoru, uvrstiti v pravo odprtino, torej določiti ustrezno ploskev, da je 

telo lahko padlo skoznjo. Omenjena pojma sta težko razumljiva še starejšim otrokom, 

tako da je bila dejavnost dokaj zahtevna, a nekateri so jo kljub temu doumeli.  

 

Prejšnji odstavek nakazuje neposredno vpletenost otrok v dejavnosti. Otroci so izbrane 

pojme iz geometrije spoznavali z izkustvenim učenjem, katerega sem poskušala 

oblikovati na podlagi njihovega predznanja in jim oblikovati najrazličnejše izkušnje.  

 

Tretje raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri so otroci napredovali v geometrijskem 

znanju po izvedenih dejavnostih? 

V tabeli 1 so prikazani rezultati preverjanja predznanja posameznega otroka o 

geometrijskih telesih (poimenovanje in razvrstitev krogle, valja, kocke, kvadra; pred 

izvedenimi dejavnostmi), v tabeli 2 pa rezultati napredka v geometrijskem znanju (po 

izvedenih dejavnostih). 

 

Otroci so preko zaključne igre pokazali svoje znanje in napredek, katerega sem 

poskusila z opisom oceniti. Uporabljala sem znake za pravilno in napačno razvrščene 

predmete, poleg pa pripisovala posebnosti, ki jih je otrok naredil ali povedal. Najbolj 

zanimivo je bilo, ko sta dva otroka valj obrnila in postavila na osnovno ploskev, ga 
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zadrsala, na koncu pa ga oba razvrstila v škatlo k okroglim telesom. Njuna odločitev je 

najverjetneje temeljila na videzu in ne na lastnosti telesa.  

 

V tabeli 2 lahko opazimo, da so se starejši otroci bolje izkazali in pokazali večji 

napredek v geometrijskem znanju, natančneje v poimenovanju (stolpec Poznavanje 

določene oblike A) in razvrščanju različnih okroglih in oglatih oblik (stolpec 

Poznavanje določene oblike B). Med najmlajšim in najstarejšim otrokom je razlika kar 

13 mesecev, kar je veliko tudi v količini predznanja, katerega otrok lahko dobi v tem 

času.  

 

Tabela 1: Odločitve otrok, ali njihova geometrijska telesa spadajo k okroglim ali 

oglatim telesom, razvrščene po starosti (od najmlajšega do najstarejšega otroka) pred 

izvedenimi dejavnostmi 

OTROK  

(starost)  

Izbrano geometrijsko telo 

KROGLA VALJ KOCKA KVADER 

A. (2L 2M) X   X X 

S. (2L 5M)         

U. (2L 6M)    * X X 

L. (2L 8M)       X 

Z. (2L 8M)   X   X 

S. (2L 9M)   X X X 

A. (2L 10M)       X 

B. (2L 11M)   X     

L. (3L 3M)    * X** X 

Razlaga simbolov: X − napačen odgovor;  − pravilen odgovor 

                * valj potiska (torej ni se kotalil), razvrsti pa ga med okrogla telesa 

** mogoč vpliv zunanjega dejavnika: vsi pred deklico so izbrali žogico in jo  

razvrstili k  okroglim telesom 

L – starost v letih 

M – starost v mesecih 

 

Če primerjamo rezultate tabel, lahko ugotovimo, da so otroci po dejavnostih 

napredovali predvsem pri razvrščanju oblike kvadra, saj sta v prvi igri (tabela 1) kvader 

pravilno razvrstila v škatlo le dva otroka, pri ugotavljanju napredka pa kar šest otrok 

(tabela 2). Pri ugotavljanju napredka sem se odločila, da preverjam ne samo napredek v 
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razvrščanju (stolpec Poznavanje določene oblike B), ampak tudi, ali je otrok usvojil 

poimenovanje določene oblike telesa (stolpec Poznavanje določene oblike A). To sicer 

ni bil moj prvotni zastavljeni cilj, vendar sem tekom dejavnosti dobila občutek, da so 

nekateri otroci usvojili tudi poimenovanja, zato sem se odločila, da preverim tudi to. 

Ker so se  težave pojavljale pri poimenovanju in izbiri kvadra, sem otroke, ki kvadra 

niso pravilno izbrali, še enkrat povabila in jim dodelila kvader (stolpec Poznavanje 

določene oblike C) in tako preverila, ali ga bodo glede na lastnost vseeno pravilno 

razvrstili (tabela 2).  

 

Tabela 2: Odločitve otrok, ali njihova geometrijska telesa spadajo k okroglim ali 

oglatim telesom, razvrščene po starosti (od najmlajšega do najstarejšega otroka) po 

izvedenimi dejavnostmi 

OTROK 

(starost) 
Izbrano geometrijsko telo 

KROGLA VALJ KOCKA KVADER 

Kategorije poznavanja določene oblike 

A B A B A B A B C 

A. (2L 2M)   /   / X X X / X 

S. (2L 5M)             X X   

U. (2L 6M)             X X X 

L. (2L 8M)     X X X X X X X 

Z. (2L 8M)   X              

S. (2L 9M)             X X   

A. (2L 10M)             X X   

B. (2L 11M)   X              

L. (3L 3M)                  

Razlaga simbolov: X – napačen odgovor;  − pravilen odgovor; / − otrok ni razvrstil 

             A − otrok izbere iz množice po predhodnem poimenovanju ( − pravilno;         

X − nepravilno) 

             B − otrok razvrsti izbrani predmet v škatlo po geometrijski obliki  

             ( − pravilno; X − nepravilno; / − ne razvrsti)  

C − otrok predmeta ne izbere pravilno, vendar mu ga dodeli odrasla oseba;  

dodeljeni predmet razvrsti v škatlo po geometrijski obliki  

( − pravilno; X − nepravilno) 

L – starost v letih 

M – starost v  mesecih 
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Malo manjši napredek je bil viden pri razvrščanju valjev, kjer sta dva dečka pred 

dejavnostmi valj razvrstila narobe, po dejavnostih pa sta ga pravilno izbrala in tudi 

razvrstila. Glede na to, da sem z dejavnostmi dobila občutek, da otroci raje posegajo po 

okroglih telesih, predvsem po kroglah oz. žogicah, je zanimivo videti rezultat, da je pred 

dejavnostmi razvrstil žogico samo en otrok narobe, po dejavnostih pa kar dva.  

 

Na mojem raziskovalnem vzorcu je vidno, da so jim okrogla telesa bližja in so bili zato 

pri njih uspešnejši, oglata telesa (predvsem kvadri) so jim malo manj znana. 

 

Zavedam se, da rezultatov nikakor ne morem posplošiti na celotno populacijo od 2- do 

3-letnih otrok, saj je bilo v raziskovanje vključenih premalo otrok in na otroke lahko 

deluje veliko drugih dejavnikov, ki vplivajo na rezultate, kot je trenutno počutje, 

psihično in fizično stanje otrok, vpliv vrstnikov ipd. 

 

Moj raziskovalni vzorec je predstavljalo devet otrok vključenih v vrtec. Dobila sem 

določen vpogled, katere vsebine s področja matematike, natančneje geometrije, otroci 

lahko usvojijo. Zavedam se, da bi lahko raziskavo izboljšala z izbiro večjega vzorca. 

Tako bi naredila posplošitve,  katerih sedaj ne morem.  

 

Če bi dejavnosti še enkrat izvajala, bi se še bolj poskušala osredotočiti na okoljske 

dejavnike, kateri  močno vplivajo na otroke, na njihovo sodelovanje in tudi reagiranje v 

določeni situaciji. Poskušala bi jih čim bolj omiliti, da bi imeli otroci možnost pokazati 

svoje dejansko znanje. Te dejavnike sem opazila med izvajanjem dejavnosti in nekatere 

že omejevala, kot npr. vpliv predhodnikov na določenega otroka. 
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6 ZAKLJUČEK 

Matematika je neposredno povezana z življenjem in jo srečujemo vsepovsod. Ravno 

tako je tudi z geometrijskimi pojmi, ki so velikokrat osnova za poimenovanje določenih 

predmetov. Zato je koristno, da se otroci že v zgodnjem predšolskem obdobju srečujejo 

z geometrijskimi pojmi, ki jih kasneje tudi uporabljajo.  

 

Moja diplomska naloga temelji na izkustvenem učenju, o katerem v zadnjem desetletju 

slišimo večinoma dobra mnenja. Pedagoški strokovni delavci imajo najrazličnejša 

izobraževanja za omenjeno temo, ker je, tako pravijo strokovnjaki, še kako koristna in 

uporabna za vsakega vzgojitelja, učitelja ipd.   

 

Tudi sama sem najmlajšim pripravila različne aktivnosti, v katerih so otroci aktivno 

sodelovali, dajali predloge in reševali probleme. Ker so bile dejavnosti pripravljene, 

skrbno načrtovane in primerne njihovim sposobnostim, so se vsake dejavnosti posebej 

veselili, na koncu pa doživljali uspehe, kar je velikega pomena pri predšolskih otrocih.  

 

V diplomskem delu sem se osredotočala na obravnavanje geometrijskih pojmov, 

natančneje okrogle in oglate oblike. Z igrami in pristopom, ki sem ga načrtovala in 

izvajala z otroki v vrtcu, sem ugotovila naslednje: Otrokova igra je res njegova 

primarna dejavnost, s katero pokaže največ svojega znanja in pri kateri je najbolj 

direktno vključen. Seveda igra ne bi bila tako učinkovita, če otrok v njo ne bi bil 

neposredno vključen s svojo lastno aktivnostjo. Za otroke so pomembne raznolike 

aktivnosti, ki mu omogočijo pridobivanje izkušenj in znanja z različnih področij. 

Ugotovila sem tudi, da otroci niso tako ozko usmerjeni, kot smo to morda odrasli. Do 

razlike pride zaradi tega, ker imamo odrasli več strukturiranega znanja in smo večine 

stvari naučeni in ob izvajanju pravzaprav ne razmišljamo veliko. Otroci si drznejo 

pomisliti na drugačno rešitev, ki največkrat niti ni napačna. Tekom dejavnosti sem 

ugotovila še, da je potrebno otrokom zastavljati dovolj odprta vprašanja, da nanje 

odgovorijo tako, kot mislijo, in da jih z vprašanjem ne omejiš.  
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Ob izvajanju pristopa 'okroglo − oglato' z 2- do 3-letnimi otroki sem ugotovila, da je 

pomemben element uspešne izvedbe dobra motivacija in lastna aktivnost otrok. Tako 

otrok postopoma  spoznava, da se z matematiko pravzaprav srečuje na vsakem koraku, 

kasneje jo tudi sam prepozna kot pomembno in obširno področje v svojem življenju. 

Dobra motivacija je ena ključnih Hejnyjevih principov, katere sem poskušala v veliki 

večini vključevati v svoje načrtovanje in tako otrokom omogočiti lažje in učinkovitejše 

spoznavanje in učenje novih pojmov.  

 

Pristop, ki sem ga oblikovala, bi za nadaljnje raziskovanje lahko še razširila, saj je 

možnosti veliko. Morda bi bila zanimiva raziskava in primerjava tudi, če bi pripravila 

kontrolno skupino, s katero bi izvajala vse te dejavnosti na bolj igriv način, torej preko 

igre, druga skupina pa zgolj z aktivnostmi. Tako bi pridobila še več informacij o vplivu 

igre na spoznavanje novih pojmov. Vsekakor bi bila raziskava veljavnejša, če bi 

povečala vzorec in tako naredila okvirne posplošitve. 

 

Med pisanjem in načrtovanjem matematičnih dejavnosti sem se tudi sama zavedla, da je 

matematika vsepovsod z nami. Tako sem odkrila, da je znotraj načrtovanih dejavnosti 

možnih še veliko razširitev z različnih področij matematike, ne samo geometrije. Upam, 

da bom ideje ohranila in jih znala uporabiti tudi v svoji nadaljnji karieri, kjer je 

pomembna tudi iznajdljivost, da nekatere ideje izvedeš.  
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PRILOGA 1 

UGOTAVLJANJE PREDZNANJA 

Področji: matematika, gibanje 

Cilji: 

Otrok: 

 pridobi z lastno aktivnostjo določene lastnosti geometrijskih teles, 

 pridobi izkušnjo kotaljenja in drsenja teles, 

 oblikuje na podlagi primera skupino geometrijskih teles (okroglo/oglato), 

 pride z elementarnim gibanjem do želenega cilja. 

 

Učne oblike: skupna, individualna 

Učne metode: igra, pogovor, demonstracija 

Pripomočki: lutka Mihec, žogica Nogica, kocka Pikica, klančina, različni predmeti ─ 

geometrijska telesa, škatla za okrogla telesa, škatla za oglata telesa 

 

Motivacija: 

Z otroki po jutranjem krogu še vedno ostanemo v krogu. Predstavim jim našega 

glavnega junaka Mihca, ki ima dva prijatelja. To sta žogica Nogica in kocka Pikica, ki 

se stalno prepirata. Tudi njiju predstavim. Med njima se vname prepir, zato Mihec 

poskuša rešiti težavo. Reče jima, naj pokažeta, kaj znata. Žogica in kocka gresta na 

klančino in žogica se hvali, da se zna kotali. Vendar kocka ni užaljena, saj zelo dobro 

drsi po klančini. Na koncu klančine skoči žogica v škatlo z oznako žogica, kocka pa v 

škatlo z oznako kocka. 

 

Podrobnejši načrt izvedbe dejavnosti:  

Pripravila bom grad, sestavljen iz različnih geometrijskih teles, kjer živi Mihec. 

Otrokova naloga bo, da vzame eno telo in ga pelje do končne škatle. Preden bo telo 

razvrstil v pravo škatlo, bo le-tega preizkusil in opazoval, kako se njegovo telo obnaša 

na klančini. Med opazovanjem in preizkušanjem bom otrokom zastavljala vprašanja: 

Kaj se dogaja s tvojim predmetom? Ali se premika? Ali se premika tako kot žogica 

Nogica ali kot kocka Pikica? Ali je hiter ali počasen? Ali potrebuje za gibanje veliko 

tvoje pomoči?. Na podlagi svojega predznanja in preizkušanja otrok razvrsti telo v eno 

izmed škatel z oznako. 
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PRILOGA 2 

PREIZKUŠANJE LASTNOSTI OKROGLIH IN OGLATIH OBLIK  

Področji: matematika, gibanje 

Cilji: 

Otrok: 

 pridobi z lastnim telesom izkušnjo in spozna, da ima krogla krivo ploskev, 

kocka/kvader pa ne (na osnovi ravnotežja na posameznem objektu),  

 prepozna tridimenzionalno obliko in ji priredi dvodimenzionalno odprtino,  

 poskuša pridobiti in ohraniti ravnotežje na različnih objektih (krogla, kocka, 

kvader). 

 

Učne oblike: skupna, individualna 

Učne metode: eksperiment, pogovor, igra 

Pripomočki: lutka Mihec, žogica Nogica, kocka Pikica, velika žoga, velika škatla, male 

žoge in škatle, večja škatla z različnimi odprtinami, blazine 

 

Motivacija: 

Mihec ves iz sebe pove svojo zgodbo, ki se mu je zgodila včeraj. Pove in demonstrira, 

da mu je njegova prijateljica žogica Nogica ponagajala in se mu nastavila pod noge. Ker 

je ni videl, je po nesreči nanjo stopil in tako padel, da si je zlomil roko. Skupaj 

ugotovimo, da je stanje na žogi nevarno.  

 

Podrobnejši načrt dejavnosti:  

Pripravila bom žoge ter škatle. Nato bo vsak otrok posebej preizkusil, ali lahko stoji na 

različnih predmetih nekaj sekund, ne da bi se koga/česa držal. Pri tem jim bom 

postavljala vprašanja: Kako se počutiš? Ali imaš občutek, da boš padel? Zakaj ne želiš 

stopiti na žogo? Ali misliš, da bi lahko sam stal na žogi? Ali lahko dvigneš nogo, ko 

stojiš na žogi? Zakaj ne moreš stati na žogi? 

Potem se bomo igrali kratko igro. Naloga otrok bo, da po prostoru poiščejo žoge, kocke, 

kvadre in jih poskušajo pospraviti v večjo škatlo z različnimi odprtinami. Odprtine bodo 

v obliki kroga, kvadrata in pravokotnika. Z lastno aktivnostjo otroci ugotavljajo, da 

nekatere žoge ne gredo v odprtino v obliki kvadrata in da enako velikost kvadra in 

kocke lahko pospravijo skozi isto odprtino. S to igro bodo otroci pridobili izkušnjo o 
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ploskvi krogle, kocke in kvadra. Ob pospravljanju predmetov skozi odprtine bom otroke 

spraševala: Kam boš pospravil žogo? Ali bi jo lahko dal tudi … (pokažem na večjo 

luknjo/na manjšo luknjo …)? Kaj bi se zgodilo, če bi jo dal skozi to luknjo …? Ali gre 

žoga lahko skozi …?  

Ko bodo otroci pospravili vsa telesa skozi odprtine, se bodo usedli okrog škatle z 

različnimi odprtinami. Prišla bo žogica Nogica in se opravičila Mihcu, da ga je 

spotaknila. Povedala bo, da je rada med ljudi, čeprav je takšna, kot je, in da si ne more 

pomagati, da ne bi spotikala ljudi.  

Ker je v družbi otrok vseeno prijazna in vesela, se tudi ona želi poigrati z igro, s katero 

smo se mi. A nekatere stvari so zanjo vseeno pretežke. Spodbudim otroke, da ji 

pomagajo, jaz ji poskušam na enostaven način razložiti, zakaj gre določeno telo skozi 

določeno odprtino, skozi drugo pa ne.  
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PRILOGA 3 

PREIZKUŠANJE LASTNOSTI – KOTALJENJE/DRSENJE RAZLIČNIH 

GEOMETRIJSKIH OBLIK 

Področji: matematika, narava 

Cilji: 

Otrok:  

 sodeluje pri pihanju in dobi občutek, da je pomemben del neke skupine, 

 ugotavlja lastnosti geometrijskih teles (s pihanjem preizkuša kotaljenje/drsenje), 

 se seznani in uporablja pripomoček za umetno ustvarjanje vetra.  

 

Učne oblike: skupna, skupinska 

Učne metode: eksperiment, pogovor 

Pripomočki: lutka Mihec, žogica Nogica, kocka Pikica, sušilnik za lase, različne oblike 

geometrijskih teles 

 

Motivacija: 

Mihec se spomni, kako mu je žogica Nogica ponagajala prejšnji dan, zato se odloči, da 

se tudi on s svojima prijateljicama malo poigra. Mihec reče: »Poigrajmo se še malo z 

mojima prijateljicama. Morda bi jima bilo zabavno, če vanju malo popihamo in ju s tem 

premaknemo. Kaj mislite, bi nam ju uspelo premakniti?« Z otroki se razvije pogovor. 

 

Podrobnejši načrt izvedbe dejavnosti:  

Žogico Nogico in kocko Pikico postavimo na mizo in vanju vsi skupaj poskušamo 

pihati. Pihamo in pihamo, a kocka Pikica se ne da. Vprašanja za dodatna razmišljanja in 

poglabljanja: Zakaj se Pikica ne premakne? Kaj ji onemogoča? Kako pa je z žogico 

Nogico? Kaj je na njej drugačnega kot na Pikici? S pogovorom pridemo do ideje, da je 

očitno naša sapa prešibka, zato bom predlagala, da jo poskušamo premakniti s 

sušilnikom za lase. Preizkusimo in pridemo do zanimive ugotovitve. Pikica se 

premakne, vendar na drugačen način. Otroke vprašam, če morda vedo, kako se 

premakne? 

Poigramo se še z drugimi predmeti. Otroke spodbudim, da pred poskusom napovejo, 

kateri predmeti se bodo kotalili/drseli, če vanje pihamo oz. če vanje usmerimo sušilnik 

za lase. Potem tudi preizkusimo.  
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Nato bo prišel Mihec in se smehljal svojima prijateljicama, predvsem žogici Nogici, ker 

je tako zabavna, ko jo zrak sušilnika za lase premika sem in tja.  
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PRILOGA 4 

POIMENOVANJE DOLOČENIH OBLIK 

Področji: matematika, jezik 

Cilji: 

Otrok:  

 spozna različne oblike geometrijskih teles (okrogla, oglata) in jih ustrezno 

razvrsti,  

 ustvari besedne zveze za poimenovanje določenega telesa. 

 

Učne oblike: skupna, individualna 

Učne metode: igra, pogovor 

Pripomočki: lutka Mihec, žogica Nogica, kocka Pikica, blazina, različni predmeti 

 

Motivacija: 

Otrokom povem, da je Mihec žal zbolel. Prišli sta le njegovi prijateljici, žogica Nogica 

in kocka Pikica, ki se nekaj časa igrata z nami, potem jima postane dolgčas. Odločita se, 

da si poiščeta prijatelje. 

  

Podrobnejši načrt izvedbe dejavnosti:  

Nogica in Pikica bosta spodbudili otroke, da po igralnici poiščejo predmete, ki bi lahko 

bili njuni prijatelji. Prinašajo jih na blazino k njima, onadva pa se z njimi igrata. 

Prijatelja spoznavata nove prijatelje, hkrati pa ugotavljata, da imajo nekateri podobne 

lastnosti kot Nogica, drugi pa kot Pikica. Otroci jih bodo poskušal razvrstiti: v eno 

skupino položijo Nogico in njene prijatelje, v drugo pa Pikico in njej podobne predmete. 

Ob tem jih sprašujem: Zakaj si dal predmet k Nogici/Pikici? Ali ima kaj skupnega z 

Nogico/Pikico? Kaj ima predmet skupno z Nogico/Pikico?  

Ko nam bo uspelo razvrstiti predmete, jim bomo skupaj poiskali imena, da se bomo 

lažje igrali skupne igre. Vsako ime vključuje poimenovanje telesa, ki jim ga povem 

(npr.: stožec) ter njegovo lastno ime, ki si ga skupaj izmislimo (npr.: Sladko; njegovo 

ime: stožec Sladko). Imena ponovimo in si jih poskušamo zapomniti.  
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VII 

PRILOGA 5 

PREIZKUŠANJE IN OPAZOVANJE DEJANSKIH PREDMETOV V 

PRIMERJAVI Z ODTISI 

Področje: matematika 

Cilji: 

Otrok:  

 opazi razliko med dejanskim predmetom in njegovim odtisom, 

 se seznani z novima pojmoma (ploskev, prostor), 

 obrisu priredi geometrijsko telo.  

 

Učne oblike: skupna, skupinska, individualna 

Učne metode: demonstracija, razgovor 

Pripomočki: lutka Mihec, žogica Nogica, kocka Pikica, velik plakat z 'obrisi' 

geometrijskih teles, plastelin, geometrijska telesa 

 

Motivacija: 

Mihec se vrne. Vesel je, ker je spet v družbi otrok in se lahko z njimi zabava. S seboj 

prinese velik plakat, ki sta mu dala prijatelja. Na plakatu so narisane neke črne oblike in 

ne ve, kaj bi to lahko predstavljalo. Ena izmed oblik ga spominja na njegovo prijateljico 

žogico Nogico, vendar ni ravno taka.  

Skupaj z otroki se odločimo, da pokličemo njegovi prijateljici in naj nam sami povesta, 

kaj predstavljajo modre oblike na plakatu. Prijateljici nam pokažeta odtis določenega 

predmeta v plastelinu. 

 

Podrobnejši načrt izvedbe dejavnosti:  

Otroci bodo dobili več različnih geometrijskih teles, s katerimi se bodo poigrali v 

plastelinu. Preizkušali bodo odtisniti različne ploskve in ob tem opazovali, kaj se 

dogaja. Z njimi vodim razgovor: Kaj vidiš? Kakšen odtis je narisala žoga/kocka? Sta 

odtisa kocke in kvadra podobna? Kaj se zgodi, če kvader odtisnemo drugače? Ali imata 

lahko dva različna predmeta enak odtis?  

Na koncu bom otroke povabila, da vsakemu 'obrisu' oz. geometrijskemu liku poiščemo 

predmet oz. geometrijsko telo in ga postavimo nanj.  
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VIII 

PRILOGA 6 

UGOTAVLJANJE NAPREDKA 

Področji: matematika, gibanje 

Cilji: 

Otrok:  

 z lastno aktivnostjo preizkuša lastnosti teles (oglato, okroglo), 

 na podlagi primera oblikuje skupino geometrijskih teles (okroglo/oglato), 

 uporabi že pridobljeno izkušnjo o hoji po določenih oblikah teles.  

 

Učne oblike: skupna, skupinska, individualna 

Učne metode: igra, pogovor 

Pripomočki: lutka Mihec, geometrijska telesa, ovira (most), škatli s simboloma 

 

Motivacija: 

Mihcu smo v prvi dejavnosti podrli grad, kjer živi. Zdaj bi se počasi rad poslovil od nas 

in odšel domov k svoji mami. Še prej mu moramo pomagati vse dele njegovega gradu 

prenesti čez most. 

 

Podrobnejši načrt izvedbe dejavnosti:  

Otroci bodo geometrijska telesa prenašali na drugo stran mostu, kjer je Mihec že prej 

imel grad. Most je sestavljen iz ovir ─ žog in kock. Tam bodo najprej razvrstili predmet 

glede na primer v škatli, nato pa mu v dveh skupinah sezidali grad. Tako se Mihec 

poslovi in odide v grad.  


