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POVZETEK  

Magistrsko delo obravnava stališča vzgojiteljev do vsebin v Kurikulumu za vrtce v okviru 

področja matematike z vidika načrtovanja in dokumenta kot vira za kakovostno delovanje v 

praksi. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument za delo v vrtcih, ki je bil od izida leta 1999 

do 2001 postopno uvajan v vrtce. Od tega bosta kmalu minili dve desetletji, v tem času pa je 

prišlo tudi do sprememb na področju formalnega izobraževanja vzgojiteljev (bolonjska 

prenova) in pestre ponudbe neformalnega izobraževanja strokovnih delavcev. Poleg tega se v 

vrtcih zaposlujejo vzgojitelji, ki so končali enoletni študijski program za izpopolnjevanje iz 

predšolske vzgoje ali magistrski študij iz predšolske vzgoje. Slednje privede do različnih 

znanj o razvoju in učenju predšolskega otroka, s čimer lahko povezujemo tudi načrtovanje 

ciljev oz. dejavnosti s področja matematike ter interpretacijo ciljev. Empirični del omogoča 

vpogled v stališča vzgojiteljev do področja matematike v dokumentu Kurikulum za vrtce iz 

leta 1999. V raziskavi je sodelovalo 100 vzgojiteljev iz različnih regij v Sloveniji. Podatke 

smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval lestvico stališč in vprašanja 

odprtega tipa. Z raziskavo ugotavljamo, da vzgojitelji v večini za načrtovanje dejavnosti s 

področja matematike uporabljajo Kurikulum za vrtce. Večina anketiranih vzgojiteljev meni, 

da je dokument še vedno primeren za načrtovanje, podali so tudi nekatere predloge za 

morebitno prenovo dokumenta. Rezultati interpretiranja globalnih ciljev s strani vzgojiteljev 

kažejo na problem razumevanja globalnih ciljev, na drugi strani pa vzgojitelji visoko 

ocenjujejo svojo strokovno usposobljenost.  

Ključne besede: Kurikulum za vrtce, matematika, predšolski otrok, predšolska vzgoja, 

stališča vzgojiteljev, učenje matematike. 

 





ABSTRACT 

The master thesis deals with the views of preschool teachers about the contents of the 

Curriculum for preschool education in the field of mathematics in terms of planning and 

considering the document as a source of quality work in practice. The Curriculum for 

preschool education is a national document for working in kindergartens, which has gradually 

been introduced to kindergartens from 1999 to 2001. Two decades will soon pass, and at that 

time there were also changes in the field of formal education of preschool teachers (Bologna 

renewal) and a wide range of non-formal education of professionals. Kindergartens employ 

preschool teachers who have completed a three years study program for preschool education 

or master study in pre-school education. Different qualification relating to the study program 

preschool teachers have completed can lead to different understanding of development and 

learning of a preschool child and consequently also different planning and interpreting goals 

in the field of early learning of mathematics.The empirical part allows insight into the views 

of preschool teachers to the field of mathematics in the Curriculum for preschool education. 

The study involved 100 preschool teachers from different regions in Slovenia. Data were 

collected with the help of a questionnaire containing a scale of views and questions of an open 

type. The survey found out that preschool teachers for planning mathematical activities 

mostly use the Curriculum for preschool education. Most respondents believe that the 

document is still suitable for planning, and preschool teachers have also made some 

suggestions for a possible renewal of the document. Results of interpreting global goals by 

preschool teachers indicate a problem of understanding global goals despite the fact that the 

kindergarten teachers also highly assess their professional competence.  

Key words: Curriculum for preschool education, mathematics, preschool children, preschool 

education, attitudes of preschool teachers, learning mathematics 
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UVOD 

Predšolska vzgoja je temelj otrokovega začetnega izobraževanja. Skozi leta se je pogled na 

otroka in izobraževanje spreminjal in s tem vodil do teorij, strokovnih ugotovitev in 

dokumentov, ki omogočajo kvalitetno delo v predšolskem obdobju. V vrtcu so vzgojitelji tisti, 

ki so za otrokov razvoj in izobraževanje najodgovornejši. Za osnovo pri svojem delu sledijo 

nacionalnemu dokumentu za načrtovanje dela v vrtcu, Kurikulumu za vrtce (1999). 

Kurikulumom za izvajanje predšolske vzgoje je skupno, da niso visoko strukturirani, ključno 

pa je »iskanje učinkovitega ujemanja med kurikulom in otrokovimi značilnostmi« (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 18). 

Dokumenti za načrtovanje vzgoje in varstva predšolskih otrok v evropskem prostoru se med 

seboj precej razlikujejo. Tako kot v Sloveniji, so v nekaterih državah ti dokumenti določeni z 

zakonom. Večkrat so izobraževalne komponente usmerjene na starejše otroke v predšolskem 

obdobju, mlajši otroci dobijo pozornost le na področju nege in varstva. Gotovo pa se je 

potrebno zavedati, da tudi pri mlajših otrocih velja občutljivo obdobje za učenje posameznih 

spretnosti. 

Pri svojem večletnem delu v vrtcu opažamo, da vzgojitelji slabo poznajo Kurikulum za vrtce, 

kljub temu, da je v veljavi že skoraj dve desetletji. V dokumentaciji strokovnih delavcev se 

večkrat pojavijo neustrezno umeščene dejavnosti glede na področje. Kljub temu, da gre za 

medpodročno povezovanje dejavnosti, so še vedno cilji v Kurikulumu za vrtce tisti, ki jih je 

potrebno uvrstiti v ustrezno področje kurikuluma. Zaslediti je tudi pomanjkljivo poznavanje 

otrokovega razvoja in z njim povezane sposobnosti. To se kaže preko dejavnosti, ki jih 

vzgojitelji pripravljajo za predšolske otroke. Pri strokovnih objavah vzgojiteljev ali objavah 

na spletnih straneh (za starše) je zaslediti vpeljevanje šolskih zahtev v vrtce. Slednje morda 

poteka nezavedno in je lahko posledica zahtev vodstva. Opaziti je tudi, celo na globalni ravni, 

(pre)večkrat zapostavljeno področje matematike.  

Kot navajata Devjak in Berčnik (2018) pa je med cilji predšolske vzgoje v Sloveniji »na 

prvem mestu zagotavljanje kakovostnega varstva in vzgoje predšolskih otrok« (str. 101). 

Temu cilju lahko sledimo tudi skozi uresničevanje ciljev pri posameznih področjih 

kurikuluma. V našem primeru skozi področje matematike, ki otroka uči pravil, vztrajnosti, 

zbranosti, reda  kar so gotovo pomembne komponente vzgoje predšolskih otrok. 
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Zato smo se odločili za predstavitev vsebin, ki omogočajo širši pogled na predšolsko vzgojo 

in boljše poznavanje Kurikuluma za vrtce. 

V teoretičnem delu predstavimo značilnosti organiziranosti predšolske vzgoje v evropskem 

prostoru, ki temelji na enostopenjskem oziroma ločenem sistemu. Opredelimo predšolski 

kurikulum, Kurikulum za vrtce in se osredotočimo na področje matematike v predšolskem 

obdobju in v Kurikulumu za vrtce. Predšolsko vzgojo v evropskih državah predstavimo glede 

na način strukturiranja, predstavimo podatke o vključenosti otrok v predšolsko vzgojo in 

varstvo. Predšolsko vzgojo v Sloveniji opredelimo z vidika ciljev in načel, ki strokovne 

delavce zavezujejo h kakovostni izvedbi predšolske vzgoje. Predstavimo koncepte 

predšolskih pedagogik, ki so zaznamovali razvoj predšolske vzgoje v svetu in vplivali na 

predšolsko vzgojo tudi v Sloveniji. Poseben pomen za razvoj predšolske vzgoje v Sloveniji 

ima pedagogika Reggio Emilia, ki jo Kurikulum za vrtce deloma posnema. Navedemo 

značilnosti predšolskih kurikulumov, v svetu poznanih kot usmerjevalnih dokumentov. 

Predšolski kurikulumi navajajo učne cilje, vsebine in učne pristope. Temeljijo na upoštevanju 

otrokovega razvoja, poudarjajo uravnoteženost med področji in v ospredje postavijo proces 

učenja. Izpostavimo pomen profesionalnega razvoja vzgojiteljev, ki je v večini držav poklicna 

dolžnost in odgovornost vseh strokovnih delavcev. Podrobneje predstavimo Kurikulum za 

vrtce kot dokument, ki opredeljuje program za predšolske otroke in je bil v letih 1999–2001 

postopoma uvajan v vrtce, strokovnim delavcem pa omogoča strokovno načrtovanje ciljev, 

vsebin in dejavnosti za predšolske otroke. Posebej predstavimo področje matematike v 

Kurikulumu za vrtce. Področje matematike izpostavimo z vidika globalnih ciljev, ki jih 

natančneje opredelimo in definiramo. Matematiko v predšolskem obdobju predstavimo preko 

matematičnih vsebin z vidika razvoja pri otroku in problematike pri seznanjanju z njimi. V 

okviru razvoja matematičnih vsebin omenimo pomembna raziskovalca otrokovega mišljenja, 

Piageta in Vigotskega. Izpostavimo pomen dobrih poučevalnih praks, ki so temelj uspešnega 

dela z otroki. 

V empiričnem delu predstavimo rezultate raziskave o oceni vzgojiteljev glede primernosti 

Kurikuluma za vrtce kot dokumenta za načrtovanje dela v skupini, ovire s katerimi se 

vzgojitelji srečujejo pri načrtovanju, njihovo oceno strokovne in metodične usposobljenosti, 

pogostost načrtovanja posameznih matematičnih ciljev, interpretacije posameznih 

matematičnih globalnih ciljev in stališča do uresničevanja posameznih matematičnih 

globalnih ciljev. 
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V magistrskem delu moško obliko besedo vzgojitelj uporabljamo tako za vzgojitelja kot za 

vzgojiteljico. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 PREDŠOLSKA VZGOJA 

Pojem predšolska vzgoja je večini populacije prva asociacija za vrtec, vrtec pa prostor, kjer 

poteka varstvo otrok do vstopa v šolo.  

Predšolska vzgoja, kot jo definira Eurydice (2017), je namenjena vsem otrokom od rojstva do 

začetka osnovnošolskega izobraževanja. Opredeljena je z nacionalnimi okviri in določena s 

standardi. Vključuje javni in zasebni sektor ter tudi storitve na domu (Taštanoska, 2017). 

Osredotočili se bomo na organizirano predšolsko vzgojo v Evropi. Predstavljeni podatki so 

povzeti po poročilu omrežja Eurydice in Eurostata Luksemburg (Vidmar, 2015). 

Delež predšolskih otrok, mlajših od šest let, predstavlja v EU 6,3 odstotka vseh prebivalcev. 

Države z največjim deležem otrok, mlajših od šest let, so Turčija, Irska in Islandija, najmanjši 

delež otrok te starosti pa ima Nemčija. Do leta 2020 naj bi se delež te starostne skupine 

zmanjšal za 1,9 odstotka. Kljub vzpostavljenemu formalnemu sistemu organiziranost 

institucionalne predšolske vzgoje v evropskih državah ni enaka. V Evropi sta poznana dva 

načina strukturiranja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok. Enostopenjski sistem in 

ločeni sistem, ki izvajanje predšolske vzgoje razdeli glede na starost otrok (mlajši in starejši 

otroci). Starost, ko otroci preidejo iz enega sistema v drugega, se giba od dveh let in pol do 

štirih let. Običajno je v ločenem sistemu pristojnost organov za upravljanje in urejanje s 

predpisi ter financiranje vzgoje in varstva predšolskih otrok odvisna od starosti le teh. Za 

mlajše otroke je za izvajanje programa pristojno ministrstvo za zdravje, socialno varstvo in 

družinske zadeve, za izvajanje programa za starejše otroke pa ministrstvo za izobraževanje. 

Takšen način organizacije ločenega sistema imajo v Belgiji (nemško govoreča in flamska 

skupnost), Italiji, Luksemburgu, Cipru, na Poljskem in Slovaškem. V enovitih sistemih otroci 

vse do vstopa v šolo ostajajo v eni instituciji brez prehodov. Za upravljanje, urejanje s 

predpisi in financiranje je pristojno ministrstvo za izobraževanje. Pedagoške smernice 

pokrivajo celotno predšolsko obdobje, varstvo in vzgoja mlajših otrok je del »zgodnjega 

izobraževanja«. Značilnost enovitega sistema je običajno možnost zgodnje vključitve in 

brezplačne vzgoje in varstva. Opisana oblika sistema prevladuje v večini nordijskih držav, v 

baltskih državah, Sloveniji in na Hrvaškem. V Evropi obstajajo pomembne razlike v starosti, 
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pri kateri imajo otroci zagotovljeno vključenost v sistem predšolske vzgoje, v številu ur 

zagotovljene vključenosti in v deležu, ki ga starši namenijo za plačilo, v sorazmerju s 

financiranjem ustanovitelja. Možnost vključitve otrok v predšolsko vzgojo in varstvo takoj po 

izteku dopusta za nego in varstvo otroka imajo le na Danskem, Finskem, Švedskem, 

Norveškem, v Estoniji in Sloveniji. Evropska komisija je leta 2011 pripravila cilje o 

vključevanju otrok v predšolsko vzgojo in varstvo in določila, da mora biti do leta 2020 v 

predšolsko vzgojo vključenih 95 % otrok od 4. leta starosti do starosti, ko vstopijo v obvezno 

izobraževanje. V letu 2011 je bila povprečna vključenost te starostne skupine že 93 %. V 

Sloveniji je znašala 90 %. Delež vključenosti v vzgojo in varstvo predšolskih otrok, mlajših 

od treh let, je zelo nizek. V Sloveniji je približno vsak tretji otrok, mlajši od treh let, vključen 

v formalno obliko varstva vsaj nekaj ur na teden. Raziskave (PISA 2012) so pokazale, da 

učenci, ki so bili vključeni v predšolsko vzgojo in varstvo več kot eno leto, pogosto dosegajo 

boljše rezultate pri matematiki, kot otroci, ki so bili vključeni manj kot eno leto ali niso bili 

vključeni. 

Predšolska vzgoja v vrtcih v Sloveniji (Zakon o vrtcih, 1996) je sestavni del sistema vzgoje in 

izobraževanja in poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in 

odgovornosti zaposlenih, enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanja različnosti med 

otroki, pravice do izbire in drugačnosti in ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki 

otrokovega telesnega in duševnega razvoja.  

Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so (Zakon o vrtcih, 1996): 

 razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje,  

 upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,  

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 

izražanja,  

 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja, 

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje 

pa tudi branja in pisanja, 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja, 

 posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja, 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in 
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 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

Batistič Zorec (2003) navaja, kako so nastali različni koncepti, ki so zaznamovali predšolsko 

vzgojo v svetu in Sloveniji. Koncepti so nastali kot projekt ustanovitelja vrtca (Fröbel, 

Steiner, M. Montessori, Malaguzzi), kot eksperimentalni programi ekip strokovnjakov na 

institutih ali univerzah (High/Scope program), kot strokovno utemeljena priporočila 

praktikov, kot doktrina, uveljavljena v vrtce preko izobraževanja vzgojiteljic (naš koncept 

predšolske vzgoje v času socializma, kasneje Vzgojni program, 1985), ali kot nacionalni 

kurikulum skupine strokovnjakov in praktikov (Kurikulum za vrtce, 1999) (Batistič Zorec, 

2003). 

1.1 Različni koncepti predšolske vzgoje 

V nadaljevanju bomo opisali koncepte predšolskih pedagogik, ki so najbolj zastopani in 

prepoznani koncepti v slovenskem prostoru in v praksi. Opredelili jih bomo z vidika bistvenih 

karakteristik in dejavnikov, kot so obravnava otroka, vloga vzgojitelja, prostora in materialov 

ter oblik dela. Predstavljena bo tudi primerjava z vidika Kurikuluma za vrtce (1999). 

1.1.1 Steinerjev (waldorfski) koncept 

Koncept waldorfske vzgoje (Edmunds, 1992) zaznamuje pogled na življenje oziroma človeka 

v trojni naravi telesa, duše in duha. S tem lahko strokovni delavec vpliva na zdrav, 

harmoničen in ploden razvoj otroka. Le to pa vodi do izraza individualnosti. Dejavnosti v 

vrtcu potekajo vsak dan ob določeni isti uri. Izmenjavajo se po načelih vdiha (vodenje 

vzgojitelja) in izdiha (spontano izražanje otrokovih doživetij). Ritem otroku omogoča občutek 

varnosti, saj mu ni potrebno ves čas razmišljati, kaj sledi (prav tam).V obdobju prvih sedmih 

let (Ullrich, 2008) je otrokov moto seznanjanja s svetom »svet je dober«. Temu naj bi sledilo 

tudi okolje, v katerem otrok živi. Bozovičar in Kranjc (2010) navajata značilnosti waldorfske 

pedagogike v obdobju prvih sedmih let življenja. V tem obdobju je otrok sposoben 

posnemanja, razvoja čutil in pridobivanja zaznav prek občutkov. Iz okolja je potrebno izločiti 

vse oblike abstraktnega učenja in ga obvarovati pred spoznavanjem s števili in črkami. Vzgoja 

otroka v waldorfski pedagogiki temelji na oponašanju in vzoru – zgledu. Prav tako avtorici 

opredelita izobrazbo in vlogo vzgojitelja v waldorfskem vrtcu, način poučevanja in 

značilnosti sredstev za igro. Vzgojitelj uči iz ljubezni do modrosti. V waldorfskem vrtcu ni 
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prisotno formalno poučevanje, branje, pisanje, računanje. Vloga vzgojitelja je neopazno 

vodenje in nevsiljivo nudenje pomoči. Igrače, s katerimi se otroci igrajo, so izdelane izključno 

iz naravnih materialov, so preprosto oblikovane in spodbujajo otrokovo domišljijo. Devjak, 

Berčnik in Plestenjak (2008) navajajo, da vzgojitelj v waldorfskem vrtcu ves čas nekaj dela in 

s tem ustvarja okolje, ki otroka spodbuja k dejavnostim, okolje v waldorfskem vrtcu pa 

zagotavlja posnemanje odrasle osebe in življenje v veliki družini, radostno in delovno 

vzdušje. 

Batistič Zorec (2003) navaja pojav kritik Steinerjevega koncepta, ki gre spornim razlagam 

otrokovega razvoja, rigidnosti vzgojnim načelom, ki ne upoštevajo prostora in časa ter 

medkulturnih razlik in prilagoditvam zahtevam sodobne družbe, t.i. izolacija in 

nepripravljenost na prihodnost, kar lahko vodi v težave pri socialnem razvoju otroka. Kljub 

temu so se elementi waldorfskih vrtcev (npr. kotički za igro in pregrade, igra z 

nestrukturiranim materialom) uveljavili v drugih pedagoških konceptih in kurikulih vrtcev 

(prav tam). 

1.1.2 Montessori pedagogika 

Maria Montessori (Batistič Zorec, 2003) je predhodnica kognitivnih razvojno-psiholoških 

teorij in ena prvih, ki je opozorila na razliko v mišljenju otroka in mišljenju odraslega, prav 

tako je poudarjala občutljiva obdobja v razvoju in notranjo motivacijo za učenje. S slednjim 

predstavlja v sodobnih konceptih predšolske vzgoje »k otroku usmerjeno vzgojo« (prav tam). 

Pozornost je namenjala tudi otrokovemu okolju, ki pa ni predstavljalo le fizičnega okolja, 

ampak tudi odrasle in otroke, ki si delijo prostor. Opozarjala je na urejeno in lepo okolje z 

dostopnimi in organiziranimi materiali in opremo. Prepričana je bila, da se otroci učijo s čutili 

in senzoričnimi izkušnjami ter v ta namen oblikovala številna vzgojna sredstva, ki se še danes 

uporabljajo v vrtcih (Vonta, 2009). Montessori okolje zaznamuje svoboda v smislu svobodne 

izbire materialov na policah, časa in kraja dela in svobodo pri socialnih odnosih, ki se 

razvijajo preko razvoja življenja v skupnosti. Za to okolje je značilna tudi struktura in red, ki 

pomenita, da imajo stvari svoje mesto. Naloga in vloga vzgojitelja je, da pripravi okolje in 

opazuje otroke, predvsem kako in na kakšen način se lotijo svojega dela, kar mu pomaga pri 

pripravi novih materialov. Vzgojitelj je zgled in vir znanja (Bozovičar, Kranjc, 2010). 
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Načela Marie Montessori so se uveljavila v nekaterih sodobnih kurikulumih predšolske 

vzgoje. Prepoznana so v organizaciji oddelkov (starostno heterogeni oddelki), na ravni 

opreme (otrokom dosegljive igrače na odprtih policah) ter na ravni vzgojnega dela (proces 

učenja je pomembnejši od rezultata, otrokova pravica do svobodne izbire dejavnosti, 

individualno vzgojno delo, uporaba čutil, govor iz oči v oči) (Batistič Zorec, 2003).  

1.1.3 Pedagogika Reggio Emilia  

»Koncept Reggio Emilia je sodoben koncept predšolske vzgoje, katerega cilj je vzgojiti 

otroke v kritične mislece in varuhe demokracije.« (Malaguzzi 1998, v Devjak, Skubic, 2009, 

str. 8) Bozovičar in Kranjc (2010) navajata, da temelje koncepta predstavljajo vpetost vrtca v 

kulturo okolja, različnost otrok, razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu, 

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

kakovostna interakcija in komunikacija, timsko delo vzgojiteljev in drugih delavcev v vrtcu, 

projektno delo, dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter življenja in dela v vrtcu ter prostori 

v vrtcu. Koncept Reggio Emilia je odprt, nenehno nastajajoči kurikulum, ki se izpopolnjuje in 

nadgrajuje (prav tam). Vzgojitelj sledi otrokovim interesom, jih prepoznava in razvija. 

Vzgojne cilje vzgojitelj uresničuje skozi projektno delo. Otrok in vzgojitelj sta pri tem v vlogi 

raziskovalca in ustvarjalca. Reggio Emilia okolje v vrtcih zaznamuje osrednji prostor (trg), ki 

spodbuja druženje in igro ter atelje, ki spodbuja zaznavanje in ustvarjanje. Velik poudarek je 

tudi na sodelovanju vrtca z okoljem (prav tam). 

Devjak, Berčnik in Plestenjak (2008) navajajo, da koncept predšolske vzgoje v Sloveniji 

deloma posnema koncept pedagogike Reggio. Razlike se pojavijo v realizaciji koncepta, npr. 

v Italiji, kjer okolje omogoča boljše pogoje in doslednejše upoštevanje izhodišč kot npr. v 

Sloveniji. Devjak in Berčnik (2018) podobnost koncepta Reggio Emilia s Kurikulumom za 

vrtce (1999) opredelita z zasnovo na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih 

vrednotah in vključevanjem različnih znanosti in ne le izhajanje iz določene teorije. 

1.1.4 Koncept javnega vrtca v Sloveniji 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995) v predlaganih rešitvah v zvezi s kurikulumom za 

vrtce predlaga »oblikovanje kakovostnih vzgojnih programov, dopolnjevanje in prepletanje 

elementov različnih teoretičnih pristopov in praktičnih izpeljav« (prav tam, str. 50). 
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Kurikulum za vrtce (1999) v ospredje predšolske vzgoje postavlja »iskanje učinkovitega 

ujemanja med kurikulumom in otrokovimi značilnostmi« (prav tam, str. 18). Na področju 

razvoja in učenja v predšolskem obdobju med drugim izpostavi razvoj v določenih zaporednih 

stopnjah, kritična obdobja za učenje in individualne razlike v razvoju (prav tam). V povezavi 

s prikritim kurikulumom pri vsakodnevnih dejavnostih izpostavi upoštevanje skupinskih 

razlik, različnosti in večkulturalizma z vidika izbora vsebin, dejavnosti in materialov, 

spoštovanja značilnosti okolja, otrok, staršev, zagotavljanja različnih oblik dela z otroki ter 

povezovanja načrtovanih in spontanih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999).  

V spodnji preglednici navajamo povzetek opisanih karakteristik zgoraj omenjenih različnih 

pedagogik predšolske vzgoje.  

Preglednica 1: Povzetek karakteristik nekaterih predšolskih konceptov 

 Waldorfska 

pedagogika 

pedagogika 

Marie 

Montessori 

pedagogika 

Reggio 

koncept 

javnega vrtca v 

Sloveniji 

OTROK Obvarovan pred 

vsemi oblikami 

abstraktnega 

učenja (števila, 

črke, branje, 

računanje). 

Občutljiva 

obdobja za 

učenje. 

Raziskovalec in 

ustvarjalec. 

Upoštevanje 

zakonitosti 

otrokovega 

razvoja, igra kot 

način 

otrokovega 

razvoja in 

učenja. 

VZGOJITELJ Vzor, skrb za 

zdrav, 

harmoničen 

razvoj. 

Vzgojitelj ves 

čas nekaj dela. 

Pripravi okolje 

in opazuje 

otroke. 

Sledi otrokovim 

interesom, jih 

prepoznava in 

razvija. 

Usmerjevalec, 

ne direktivna 

vloga, zgled za 

prijetno in 

prijazno 

komunikacijo. 

PROSTOR Prostor je 

prilagojen 

posnemanju 

Urejen prostor, 

ki omogoča 

strukturo in red. 

Tretji vzgojitelj, 

osrednji prostor 

(trg), atelje. 

Dejavnosti v 

manjših 

skupinah – 



Toplak Primc, M. (2018). Stališča vzgojiteljev do področja matematike v Kurikulumu za vrtce. 

  Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

10 

(podoben 

življenju in delu 

velike družine). 

kotičkih, pravica 

do izbire 

prostora in časa. 

MATERIALI Naravni 

materiali. 

Vzgojna 

sredstva za 

razvoj čutil in 

senzorične 

izkušnje. 

Omogočanje 

različnih oblik 

izražanja.  

Ni posebnih 

navedb. 

OBLIKE 

DELA 

Posnemanje 

aktivnosti 

vzgojiteljice, 

igra. 

Individualna 

izbira sredstev.  

Raziskovanje, 

ustvarjanje, 

projektno delo. 

Upoštevanje 

specifičnosti 

predšolskega 

otroka 

(individualnost), 

načelo izbire 

med 

dejavnostmi in 

vsebinami.  

 

Zgornja primerjava kaže na podobnosti a hkrati različnosti med navedenimi karakteristikami 

pedagoških konceptov. Toda z vidika pojmovanja in učenja otroka v predšolskem obdobju 

najbolj izstopa koncept pedagogike, ki otroka izključuje iz sodobne družbe, kar je bila tudi 

kritika Steinerjevega koncepta (Batistič Zorec, 2003). Vzgojitelj je v vseh konceptih zaznan 

kot nedirektiven, v vlogi opazovalca in kot model vzora. Precej razlik je opaziti v pojmovanju 

prostora, okolja, v katerem poteka učenje predšolskih otrok. Od posnemanja domačega okolja 

(waldorfski koncept) do izrazitega reda in urejenosti (Montessori), umetniške naravnanosti 

(atelje – Reggio Emilia) in prostora, razdeljenega na kotičke, ki omogoča dejavnosti v 

manjših skupinah. Tudi pri materialih prihaja do precejšnih razlik. Izrazita naravnanost k 

naravnim materialom pri waldorfskem konceptu, Montessori materiali za razvoj čutil in 

senzoričnih izkušenj ter sredstva za umetniško izražanje v konceptu Reggio Emilia. Z vidika 

oblik dela lahko zopet potegnemo vzporednico, da se nikjer pretirano ne izpostavlja 

skupinskih oblik dela, temveč je zaznati izražanje individualnosti skozi igro in druge oblike 

raziskovanja. 
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Batistič Zorec (2003) v primerjavi strukturiranosti kurikulumov z vidika pedagoških 

konceptov izpostavi večjo formalnost in strukturiranost koncepta Marie Montessori z vidika 

»predvidenih didaktičnih materialov in manipuliranja z njimi« (prav tam, str. 236) in 

Steinerjevega koncepta, z vidika »ravnanja in rutine vzgojiteljic» (prav tam, str. 236). Manj 

strukturirane programe Batistič Zorec (2003) povezuje z izhodišči iz Piagetove teorije, ob tem 

pa navaja, da je koncept Reggio Emilia najmanj strukturiran koncept, saj kurikulum »nastaja 

sproti skozi neposredno prakso in njeno refleksijo« (prav tam, str. 236). 

1.2 Predšolski kurikulum 

Uporabo besede kurikulum sta raziskovala in preučevala Bahovec in Kodelja (1996), ki 

povzameta, da morajo biti »pri načrtovanju kurikuluma izbrani cilji, ki določajo izbiro in 

organizacijo učnih vsebin in metod, zapisani tako, da omogočajo preverjanje uresničevanja 

zapisanih ciljev« (Bahovec, Kodelja, 1996, str. 44). 

Kroflič (2001) uporabo besede kurikulum utemeljuje s strokovnimi razlogi v pedagoški 

terminologiji. Eden od njih je poenotenje pedagoške terminologije z Evropo, pomembnejši pa 

večplastnost pojma kurikulum. Ob tem spodbuja k razmišljanju »o spletu različnih 

dejavnikov, ki vplivajo na realnost vzgojno-izobraževalnega procesa, torej na odnose med: 

 načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem vzgojno-izobraževalnega procesa; 

 načrtom poučevanja, strategijami učenčevega znanja, preverjanja znanja, disciplinskim 

režimom in naključnimi dejavniki, ki vplivajo na vzgojno-izobraževalni proces; 

 uradnim načrtovanjem in prikritimi načrtovanji učiteljice oziroma vzgojiteljice na eni 

in učenca oziroma varovanca na drugi strani; 

 vzgojno-izobraževalnim programom, sprejetim na nacionalni ravni, letnim delovnim 

načrtom dela, sprejetim na ravni vzgojno-izobraževalne institucije kot celote, 

učiteljičino oziroma vzgojiteljičino pripravo in dejansko izvedbo vzgojno-

izobraževalnega procesa« (Kroflič, 2001, str. 10). 

Hohman in Weikart (2005, str. 3) navajata, da je »razvoj kurikula kompleksen proces, ki 

zahteva zavezanost široki vzgojni filozofiji, obširno poznavanje človekove rasti in razvoja, 

praktične izkušnje z otroki in razumevanje njihovih interesov ter sposobnost združevanja in 

interpretacije čedalje obsežnejše zbirke raziskav o poučevanju in učenju.« 
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Eurydice (v Vidmar, 2015) za evropski prostor v okviru izvajanja izobraževalne komponente 

predšolske vzgoje navaja usmerjevalne dokumente, v katerih so določeni učni cilji, vsebine in 

učni pristopi. »Pojem »usmerjevalni dokumenti« zajema vrsto uradnih pristopov, katerih 

namen je usmerjati oziroma voditi izvajalce vzgoje in varstva predšolskih otrok v različnih 

državah.« (Vidmar, 2015, str. 127) 

Usmerjevalni dokumenti so lahko določeni z zakonom kot del izobraževalnega programa, kot 

npr. v Estoniji, Španiji, Franciji in Sloveniji. V drugih državah pa so določeni v okviru 

referenčnega okvira spretnosti in znanj, načrtov varstva in vzgoje, izobraževalnih standardov, 

meril za pripravo lokalnih kurikulumov, praktičnih smernic za izvajalce vzgoje in varstva 

predšolskih otrok. Pogosto so izobraževalne komponente omejene le na starejše otroke v 

predšolskem obdobju, več poudarka pri mlajših otrocih se daje negi in varstvu, manj pa 

kognitivnim in intelektualnim potrebam. Za nordijske in baltske države, Hrvaško, Slovenijo, 

Nemčijo in Združeno kraljestvo je izobraževalna komponenta določena z usmerjevalnimi 

dokumenti za celotno predšolsko obdobje. V usmerjevalnih dokumentih so najpogosteje 

določeni učni cilji oziroma pričakovani dosežki otrokovega napredka in razvoja, ki se pogosto 

pretvorijo v učna področja ali področja dejavnosti, ti pa so usmerjeni na določeno starostno 

skupino. Na Malti na primer so učne cilje, dosežke in dejavnosti opisali za vsako leto posebej. 

Vsi usmerjevalni dokumenti v evropskih državah v času predšolske vzgoje in varstva določajo 

cilje v zvezi z osebnim, čustvenim in socialnim razvojem ter jezikovnimi in komunikacijskimi 

znanji. Vključeno je tudi področje telesnega razvoja in zdravstvene vzgoje (ne na Hrvaškem) 

ter razvoj umetniških spretnosti in znanj ter razumevanje sveta. Področja opismenjevanja, 

numeričnega in logičnega sklepanja so usmerjena na starejše otroke. Najmanj pogosto se v 

usmerjevalnih dokumentih omenja zgodnje učenje tujega oziroma drugega jezika. V večini 

evropskih držav so v usmerjevalnih dokumentih določena priporočila o pedagoških pristopih. 

V državah, ki imajo enovit sistem, ti veljajo za celotno obdobje predšolske vzgoje in varstva. 

V delu Belgije in na Hrvaškem priporočil o pedagoških pristopih nimajo in so institucije glede 

tega popolnoma avtonomne. Eurydice  (v Vidmar, 2015) pod glavne pedagoške pristope za 

institucionalno vzgojo in varstvo predšolskih otrok v usmerjevalnih dokumentih navaja: 

izmenične dejavnosti na pobudo odraslih in na pobudo otrok (igra), izmenične dejavnosti v 

(majhnih) skupinah in individualne dejavnosti, prosta igra, projektno učenje, povezano z 

izkušnjami otrok, strukturirani urniki dejavnosti, specifična podporna gradiva. Slovenija je 

edina evropska država, ki ima v svojem dokumentu zastopane vse glavne pedagoške pristope 

za institucionalno vzgojo in varstvo predšolskih otrok (Vidmar, 2015). 
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Sodobne kurikule zaznamujejo (Batistič Zorec, 1997, str.182):  

 »razvojna ustreznost: načelo, da mora vzgojno ravnanje izhajati iz značilnosti 

posameznih stopenj razvoja otrok in hkrati upoštevati individualne razlike (v tempu 

razvoja, osebnostnih značilnosti, stilih učenja, izkušnjah otroka). S tem sta povezana 

tudi večji interes in iskanje načinov za opazovanje otrok in spremljanje njihovega 

razvoja; 

 uravnoteženost med različnimi področji razvoja, iz katerih izhaja, da mora vzgoja v 

vrtcu upoštevati kognitivne, socialno-emocionalne in gibalne značilnosti predšolskih 

otrok ter uravnoteženo vplivati na razvoj vseh naštetih področij; 

 poudarjanje procesa učenja, pridobivanja spretnosti, osvajanja znanj in konceptov pred 

poudarjanjem rezultatov.« 

1.3 Izobraževanje vzgojiteljev 

Za izvajanje kakovostne predšolske vzgoje so nadvse pomembne kompetence strokovnih 

delavcev. Na nacionalni ravni je določeno formalno izobraževanje, ki pa ni dovolj za 

posameznikovo kakovostno pedagoško delo. Vzgojitelj se mora za svoj kakovosten 

profesionalni razvoj nenehno izobraževati. 

V poročilu omrežja Eurydice in Eurostata (Vidmar, 2015) zasledimo, da so na evropski ravni 

v vzgoji in varstvu predšolskih otrok zaposleni različni profili strokovnih delavcev. Razdelijo 

jih v tri skupine:  

 Strokovni delavci za vzgojo (učitelji, pedagogi, vzgojitelji). Običajno imajo terciarno 

izobrazbo in so odgovorni za izvajanje veljavnih programov, kurikulumov. Strokovni 

delavci, ki delajo z mlajšimi otroki v dnevnem varstvu, imajo pogosto naziv 

»vzgojitelj«, v ureditvah predprimarnega izobraževanja pa se uporablja izraz »učitelj«. 

 Strokovni delavci za varstvo (varuhi, varstveni delavci, negovalci, jaslične medicinske 

sestre ali medicinske sestre). V večini imajo ti delavci srednješolsko izobrazbo. V 

nekaterih ureditvah samostojno opravljajo le naloge za mlajše otroke, lahko pa delajo 

v timu z vzgojnimi strokovnimi delavci. 

 Pomočniki/pomožni strokovni delavci pomagajo pri delu vzgojnim ali varstvenim 

strokovnim delavcem. V nekaterih državah je minimalna predpisana izobrazba 

srednješolska, v drugih ti delavci ne potrebujejo formalne izobrazbe. Skrbijo za 

dnevno rutino, pripravo gradiva za ročno ustvarjanje ipd. 
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V evropskih državah se glede zahtevane izobrazbe strokovnih delavcev pojavljata dva nivoja. 

V več kot polovici držav velja enoten sistem zahtevane izobrazbe, v drugih državah pa za 

delavce, ki delajo z mlajšimi otroki, običajno velja nižja zahtevana izobrazba. V večini 

primerov je minimalna zahtevana izobrazba za strokovne delavce triletni študijski program 

prve stopnje s področja izobraževanja. Na Portugalskem in Islandiji na primer je zahtevana 

diploma druge študijske stopnje. V večini evropskih držav imajo vzgojni strokovni delavci 

predšolskih otrok možnost pridobiti višjo stopnjo izobrazbe od zahtevane minimalne. Vzgojni 

strokovni delavci predšolskih otrok lahko nadaljujejo študij na drugi stopnji v Bolgariji, 

Nemčiji, Estoniji, Sloveniji, na Slovaškem, Finskem in Švedskem. 

Del izobraževanja strokovnih delavcev predstavlja tudi stalni profesionalni razvoj (SPR), ki 

ga Eurydice (Vidmar, 2015), opredeljuje v naslednjem odstavku. Strokovnim delavcem v 

vzgoji in varstvu predšolskih otrok nudi izboljšanje kompetenc, znanj, razvijanje dodatnih 

spretnosti in tudi nadgradnjo izobrazbe. SPR do leta 2009 ni bil obvezen za vzgojne in 

varstvene strokovne delavce mlajših otrok v več kot polovici evropskih držav. Danes je v 

večini držav za vse strokovne delavce SPR poklicna dolžnost in odgovornost. V nekaterih 

državah SPR predstavlja poklicno dolžnost in pogoj za napredovanje vzgojnih in varstvenih 

strokovnih delavcev za otroke vseh starosti (Estonija, Španija, Hrvaška, Portugalska, 

Romunija in Slovenija). 

Za opravljanje strokovnega dela z otroki v vrtcu v Sloveniji morajo imeti vzgojitelji v prvi 

vrsti formalno izobrazbo, ki jo določa Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in 

drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za 

predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012) (5. člen).  

Izobraževanje v vzgoji in izobraževanju naj bi bil nenehen proces posameznika, ki ga 

imenujemo tudi profesionalni razvoj. Z zaključkom formalnega izobraževanja se za uspešnega 

vzgojitelja izobraževanje ne konča. »Vzgojitelji morajo biti odprti za spremembe, nenehno 

morajo proučevati svojo pedagoško prakso z namenom doseganja čim višje kakovosti 

lastnega dela; motivirani morajo biti za vseživljenjsko izobraževanje in stalni profesionalni 

razvoj.« (Podgornik, Devjak, Vogrinc, 2009, str. 236) 

Podgornik, Devjak in Vogrinc (2009) navajajo, da profesionalni razvoj vzgojitelja vodi k 

stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju, ki mu omogoča reflektiranje in 
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raziskovanje pedagoške prakse. Avtorji menijo, da sta s procesom demokratizacije in 

avtonomije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah kritična refleksija in samoevalviranje 

pedagoške prakse postala pomembna dejavnika zagotavljanja kakovosti v vzgojno-

izobraževalni ustanovi. Izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev primerjajo z vzgojitelji v 

skandinavskih državah, ki dajejo velik pomen poznavanju najnovejšim raziskavam na 

področju vzgoje in izobraževanja ter premišljenemu vključevanju izsledkov raziskav v prakso. 

O slednjem je potekala tudi raziskava v slovenskih vrtcih (Vogrinc, Valenčič Zuljan, Krek 

2007, v Devjak, Skubic 2009), ki je pokazala statistično pomembne razlike med pedagoškimi 

delavci z različno dolgo delovno dobo v pripravljenosti za ukvarjanje z raziskovalnim delom. 

V slovenskem prostoru velja omeniti projekt Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev 

za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju 

predšolske vzgoje v letih 2008–2013, ki ga je izvajala Pedagoška fakulteta Univerze v 

Ljubljani. Prek projekta so v vrtce vključevali le elemente koncepta, ki so jih prepoznali kot 

nadgradnjo, popestritev Kurikuluma za vrtce (1999) (Devjak idr. 2009). Strokovni delavci s 

formalnim izobraževanjem pridobijo znanja, ki so pogoj za kakovostno načrtovanje dejavnosti 

v vrtcu. Osnova za načrtovanje so globalni in konkretni cilji, ki so zapisani v Kurikulumu za 

vrtce (1999). Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vseživljenjskim učenjem pa je ključen za 

ustrezno strokovno in metodično usposobljenost na področju načrtovanja, izvajanja in 

evalviranja dejavnosti z otroki. 

2 KURIKULUM ZA VRTCE 

Začetek predšolske vzgoje v Sloveniji zaznamujeta visoko strukturirana dokumenta Vzgojni 

program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979) in Vzgojni program priprave otrok na 

osnovno šolo (1981). Leta 1999 pa je bil po konceptualni in sistemski prenovi vrtca sprejet 

Kurikulum za vrtce, ki je oblikovan na podlagi kurikularne prenove Nacionalnega 

kurikularnega sveta. Že zamenjava pojma vzgojni program s pojmom kurikulum nakazuje na 

spremembe v pojmovanju otroštva in vzgojnih konceptov (Bela knjiga, 2011).  

Zgoraj omenjeni Nacionalni kurikularni svet, ki je pripravljal izhodišča kurikularne prenove, 

je šel skozi vrsto razgibanih vprašanj in polemik med člani. Marjanovič Umek (1997, str. 47) 

navede, da je eden temeljnih ciljev kurikularne prenove »pripraviti izhodišča za razvoj 

sodobnih kurikulov, ki bi usmerjali razvoj vzgoje in izobraževanja in omogočali postopno 
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konkretizacijo v novih ali prenovljenih programih in učnih načrtih ter tako sledili načelu 

kakovosti znanja.« Batistič Zorec (1997), tudi članica Nacionalnega kurikularnega sveta, 

povzema tri strategije načrtovanja kurikula: učno-snovno, učno-ciljno in razvojno-procesno in 

se ob tem sprašuje o najbolj ustrezni strategiji ali morda celo o različnih strategijah za različne 

ravni in področja vzgoje in izobraževanja. 

Po opisu stanja in zgodovine v slovenskih vrtcih (Batistič Zorec, 1997) lahko ugotovimo, da 

60. in 70. leta zaznamuje neizdelanost teoretičnih izhodišč, prevladujoči zdravstveno 

higienski standardi in zahteve praktične rutine. Leta 1980 je bil sprejet Vzgojni program za 

vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki je bil visoko strukturiran in je za vsako starostno 

obdobje določal cilje, vsebine in metodične pristope. Za predšolsko vzgojo v teh letih velja 

izrazita centralizacija in sholariziranost; centralizacija v smislu enotnosti v vsebinah in 

načinih dela med vrtci in vzgojitelji, neupoštevanja individualnosti otrok in strog, hierarhičen 

nadzor s strani Zavoda za šolstvo. Sholariziranost se je kazala v skupnih, frontalnih 

zaposlitvah po vzoru šolskih predmetov, formalnih oblikah sodelovanj s starši in strogo 

predpisani dokumentaciji (Batistič Zorec, 1997). 90. leta pomenijo preizkušanje in uvajanje 

novosti v vrtce, ki prinašajo spremembe v kakovosti predšolske vzgoje, premik od visoko 

strukturiranih programov k bolj odprtim programom (v načrtovanje vključeni tudi otroci in 

starši) in od strani vzgojitelja vodena vzgoja k vzgoji, ki izhaja iz otroka (aktivna vloga 

otroka, upoštevanje razvojnih potreb, želja, interesov otrok, aktivno učenje; vzgojitelj, ki 

ponudi, usmerja, svetuje) (prav tam). 

»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 (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, Zakon o vrtcih, Šolska zakonodaja I, 1996), kot 

tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja 

(Izhodišča kurikularne prenove, Nacionalni kurikularni svet, 1996). 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) 

»Pojem kurikulum v vrtcu je vpeljan zato, ker je širši in celovitejši od pojma program in s 

seboj nosi tudi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah oz. snovi k poudarku na sam 

proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Tako 
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kurikulum vključuje tudi številne pogoje in ovire, ki omogočajo in onemogočajo 

uresničevanje zapisanega kurikula, kot tudi široko polje t. i. prikritega kurikula.« (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str.7) 

Kroflič (2001, str. 14) navaja, da »že Bela knjiga v poglavju o javnih vrtcih uvede poudarke o 

strategijah načrtovanja vrtčevskega kurikula: 

 zahtevo po »razšolanju« vrtčevskega kurikula; 

 zahtevo po teoretizaciji dejavnikov prikritega kurikula, ki morajo biti opredeljeni kot 

sestavni del kurikula za vrtce; 

 usmerjenost kurikula za vrtce v procese optimalnega razvoja otrokovih potencialov.«  

»Izhodišča kurikularne prenove predšolske vzgoje v vrtcih dodatno utemeljijo 

procesno-razvojne strategije načrtovanja v Kurikulu za vrtce in zahtevo po celostnem 

pojmovanju otrokove igre in učenja, ki se odvijata v kontekstu dejavnikov uradnega in 

prikritega kurikula ter organizacije življenja v vrtcu (prostora in časa).« (Kroflič, 

2001, str. 14) 

Kurikulum za vrtce (1999) je stopil v institucije, ki izvajajo predšolsko vzgojo, z naslednjimi 

cilji:  

 bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 

 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih; 

 bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, 

ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih; 

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino; 

 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 

narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo); 

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 

 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu; 

 rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu; 

 rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu; 

 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev; 

 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v 

vrtcu; 
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 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

Kurikulum za vrtce v svoji vsebini opredeli načela uresničevanja Kurikula za vrtce, vlogo 

otroka v vrtcu in področja dejavnosti v vrtcu. Področja dejavnosti v vrtcu so razdeljena v šest 

sklopov: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika (Kurikulum za vrtce, 1999). 

V nadaljevanju predstavljamo postopno uvajanje Kurikuluma za vrtce, ki je potekalo v 

obdobju od leta 1999 do leta 2001 (Bela knjiga, 2011). 

2.1 Uvajanje Kurikuluma za vrtce v vrtce 

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

vrtce. Več let je potekala spremljava uvajanja in dodatna strokovna izpopolnjevanja, v katera 

je bil vključen visok delež vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev; pripravljen pa je bil tudi 

Priročnik h kurikulu za vrtce. Izsledki spremljave, ki jo je izvajal Zavod RS za šolstvo v 

sodelovanju z zunanjimi strokovnjakinjami in strokovnjaki, so potrdili ustreznost 

konceptualnih izhodišč kurikula, pokazali pa so na manjše pomanjkljivosti na izvedbeni ravni, 

zlasti pri načrtovanju dejavnosti, individualizaciji pri vzgojnem delu in strokovnem 

izpopolnjevanju.« (Bela knjiga, 2011, str. 86) 

Leta 2002 je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport financiralo razvojno-raziskovalni projekt 

z naslovom Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki je opravil 

večletno delo na teoretski in aplikativni ravni (Marjanovič, 2002). Med drugim je 

raziskovalna skupina zajela tudi ravni, področja in kazalce kakovosti predšolske vzgoje v 

vrtcu. V povezavi s kurikulumom je na procesni ravni zajela štiri področja: načrtovanje 

kurikula, izvajanje kurikula, rutinske dejavnosti in otrok v procesu izvajanja kurikula (prav 

tam). Stališča in poglede vzgojiteljic na vzgojo in na novi predšolski kurikulum je raziskovala 

Turnškova (Turnšek, 2002). Ugotavlja, da so »nekoliko manj zaželene tiste novosti 

kurikuluma, ki zahtevajo spremembe v pristopih vzgojiteljice k načrtovanju in izvedbi 

kurikuluma, najmanj pa spremembe odnosa do otrok v smislu upoštevanja (kulturnih) razlik 

in drugačnosti« (prav tam, str. 84). Predpostavila je, »da bo izvedba formalnega kurikuluma 

verjetno uspešnejša v primeru, ko bo osebna filozofija vzgojiteljic skladna s teoretskimi 

izhodišči, cilji, načeli … kurikuluma« (prav tam, str. 71). Pri raziskavanju opozori tudi na 

problem razumevanja in interpretiranja med stališči, načeli, ravnanji (prav tam). Marjanovič 
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Umek (2003) je objavila ugotovitve evalvacijske študije z naslovom Učinki uvajanja 

Kurikuluma za vrtce na področju komunikacije in socialnoemocionalnega razvoja otrok, ki jo 

je izvedla z raziskovalno skupino. Raziskovalna skupina je ugotovila, »da 2 letno izvajanje 

Kurikuluma za vrtce ni imelo (razen na nekaterih ožjih področjih) pričakovanega učinka« 

(Marjanovič Umek, 2003, str. 41). Izpostavili so, da pričakovanih učinkov morda še ni zaradi 

merjenja dveh občutljivih področij, na katerih ni nujno, da se majhne spremembe kažejo kot 

neposredni rezultati (prav tam). »To še posebej velja za učinke na nekaterih področjih 

otrokovega razvoja (spoznavnem, osebnostnem), ki nikoli niso zgolj posledica sprememb v 

procesu poučevanja, učenja, še zlasti ne sprememb, ki se dogajajo šele relativno kratek čas« 

(prav tam, str. 41). V zaključku evalvacijske študije (Marjanovič Umek, 2003) so poudarili, 

da bo glede na rezultate potrebno veliko pozornosti posvetiti strokovnemu izpopolnjevanju 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, za katere menijo, da potrebujejo več znanja o 

otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju, da bi znali opredeljena načela in cilje iz 

Kurikuluma za vrtce prenesti za raven izvedbenega kurikula (prav tam). Slednje bi 

pripomoglo tudi k spreminjanju implicitnih teorij zaposlenih v vrtcu, ki se kažejo v prikritem 

kurikulumu. Raziskovalna skupina je izpostavila tudi pomen samoevalvacije s področja 

izvajanja kurikuluma (Marjanovič Umek, 2003). 

2.2 Kurikulum za vrtce kot dokument za načrtovanje 

»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne literature 

in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva 

neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše 

okolje …« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 8) 

Kroflič (2001) navaja, da lahko vzgojno-izobraževalni proces opredelimo kot obliko 

komunikacije, s katero vplivamo na razvoj otrokove osebnosti. Ob tem razmišlja, da je 

načrtovanje vzgoje na eni strani nuja, ker je vzgoja ciljno naravnana dejavnost, na drugi strani 

pa vemo, da se ob tem pojavljajo tudi nezavedni dejavniki vpliva na načrtovanje dejavnosti, 

kar imenujemo prikriti kurikulum. Slednji je v nekaterih oblikah in primerih dela z otroki, 

predvsem na čustveni ravni, uspešnejši od strukturirano načrtovanih situacij. In ravno to je 

eden od razlogov v zagovor načrtovanja vzgoje v predšolski instituciji. Namreč prikrita 
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pričakovanja vzgojiteljev lahko vodijo do prikritih manipulacij ideoloških pritiskov v 

vzgojno-izobraževalne institucije. Naslednji razlog za načrtovanje pa je pravica staršev, da so 

seznanjeni z vzgojno-izobraževalnim konceptom vrtca in lahko izbirajo vzgojo, skladno z 

njihovimi prepričanji (prav tam).  

Kurikulum za vrtce omogoča kombinacijo učno-ciljnega in procesno-razvojnega načrtovanja 

(Kroflič, 2001). Prednost učno-ciljnega načrtovanja nudi možnost sistematične predstavitve 

vzgojno-izobraževalnih ciljev po posameznih področjih, kar vodi v evalvacijo doseženih 

rezultatov. Posledično pa ta način načrtovanja vodi v »predmetno logiko in favoriziranje 

šolskih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti« (prav tam, str.16). Kroflič (2001) povzema 

vlogo načela procesnosti, ki ne daje poudarka končnim ciljem, poudari pomen prikritega 

kurikuluma, omogoča reflektiranje dejavnikov, pomembnih za doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev in je usmerjeno v proces učenja in k fleksibilnemu načrtovanju. Slednje 

omogoča tudi nadaljnji razvoj kritičnega mišljenja pri otroku, saj »poudarja pomen procesa 

nastajanja novega znanja in obvladovanja kognitivnih modelov« (Kroflič, 2001, str. 16). 

Strokovna avtonomija in odgovornost vseh akterjev delovanja vrtcev izhaja iz odprtega in 

procesno naravnanega kurikuluma, s tem vzgojiteljem zagotavlja večjo avtonomijo ter jim 

hkrati nalaga večjo odgovornost za načrtovanje (Kroflič, 2001). V primeru neupoštevanja 

skupnih načel, kot osnovnih vodil za načrtovanje, Kroflič (2001) opozori na nevarnost 

»pošolanih« oblik komunikacije in učenja. Meni, da morajo predmetno opredeljeni cilji in 

dejavnosti služiti kot dodatna pomoč za načrtovanje konkretnih dejavnosti ter čim bolj 

enakovredno zajeti vsa področja otrokovega razvoja (prav tam). 

2.3 Vloga vzgojitelja v Kurikulumu za vrtce 

Z uvedbo Kurikuluma za vrtce (1999) se je spremenila tudi vloga vzgojitelja. Že v navedenih 

ciljih Kurikuluma za vrtce je med njimi zaslediti navedek: »večja avtonomnost in strokovna 

odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev« (prav tam, str. 10). Vlogo vzgojitelja 

navajajo tudi načela uresničevanja ciljev Kurikulum za vrtce (1999, str. 1117):  

 »Načelo demokratičnosti in pluralizma (različni teoretski pristopi in modeli, različne 

metode in načini dela s predšolskimi otroki v vrtcu, čim bolj pester izbor vsebin in 

dejavnosti, fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu). 
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 Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev v vrtcu (uveljavljanje avtonomnosti vrtca ter vzgojiteljev in 

drugih strokovnih delavcev v vrtcu ter za prilagajanje različnim spremembam, hkrati 

pa naj bo ustrezno strukturiran, tako da bo predstavljal kakovostno podlago za visoko 

profesionalno delo, omogočena izbira vsebin in metod vzgojiteljem ter njihovim 

pomočnikom v okviru posameznega področja dejavnosti v vrtcu s čim bolj pestro 

ponudbo vsebin, dejavnosti in metod). 

 Načelo omogočanja izbire in drugačnosti (na ravni načrtovanja dejavnosti in na ravni 

organizacije tako prostora kot časa, ki omogoča otrokom, da izbirajo med različnimi 

dejavnostmi in vsebinami glede na njihove želje, interese, sposobnosti, razpoloženje 

ipd., pri čemer je zelo pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi in 

vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in 

neaktivnostjo, "usmerjeno zaposlitvijo" in prosto igro). 

 Načelo uravnoteženosti (med otrokovimi razvojnimi značilnostmi na eni strani ter 

kurikulom na drugi, med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja 

ter posameznimi področji dejavnosti v vrtcu. Načelo uravnoteženosti se nujno 

dopolnjuje z načelom izbire in drugačnosti; kurikulum oz. vzgojitelji morajo 

zagotavljati aktivnosti z vseh področij dejavnosti in spodbujati vse vidike otrokovega 

razvoja, hkrati pa tudi aktivno spodbujati in odpirati široko polje pravice do izbire in 

drugačnosti ter možnost za poglobljen razvoj določenega vidika oz. področja, med 

racionalnim pristopom same vede in pristopom zgodovine znanosti in epistemologije, 

med univerzalizmom in relativizmom posamezne vede, ki naj osnovne koncepte, ideje 

in izkušnje otrokom podaja skozi prizmo razvoja in zgodovine ter tako sistematično 

razvija občutljivost za probleme in zavest o različnih možnih odgovorih nanje). 

 Načelo strokovne utemeljenosti kurikula (z vidika specifičnih značilnosti razvoja in 

učenja predšolskih otrok, kakor tudi z vidika razlike med dvema starostnima 

obdobjema (od 1. do 3. in od 3. do 6. leta starosti), z vidika spoznanj znanstvenih ved, 

ki opredeljujejo posamezna področja dejavnosti v vrtcu, s širšega vidika spoznanj 

edukacijskih ved ter kulturoloških študij, z vidika primerjanja kurikulov v vrtcu v 

celoti ali po posameznih elementih kurikula oz. po posameznih kurikularnih 

dokumentih (predvsem primerjanja s kurikuli dežel zahodne demokracije idr.)). 

 Načelo pogojev za uvedbo novega kurikula (stalno strokovno izpopolnjevanje 

vodstvenih ter vseh strokovnih delavcev v vrtcu, sistematično spremljanje, analiziranje 
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in načrtovanje pogojev predšolske vzgoje v vrtcih, na ravni lokalne skupnosti, vrtca in 

oddelka). 

 Načelo horizontalne povezanosti (povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti 

v vrtcu in pri tem različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja, saj je za 

predšolskega otroka posebej značilno, da so soodvisni in med seboj povezani tudi 

vidiki njegovega razvoja; izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi 

otroki, ki upoštevajo specifičnosti predšolskega otroka in zato v največji meri 

omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu. 

 Načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete (med družino in vrtcem, med prvim in 

drugim starostnim obdobjem, ki seveda nista absolutno ločljiva in se dopolnjujeta 

skozi celotno predšolsko obdobje, med vrtcem in osnovno šolo, pri čemer je zelo 

pomembno, da vrtec ne dopusti pošolanja kurikula v vrtcu in vztraja pri svojih 

temeljnih specifičnostih). 

 Načelo sodelovanja s starši (staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo 

o različnih ponudbah programov v vrtcu, starši imajo pravico do sprotne izmenjave 

informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljem in pomočnikom, s 

svetovalno službo; pri stiku s starši je treba spoštovati zasebno sfero družin, njihovo 

kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in 

običaje, dosledno upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in varstva osebnih 

podatkov, staršem zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjenje z 

njihovimi pravicami in odgovornostmi). 

 Načelo sodelovanja z okoljem (upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih 

in družbeno-kulturnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca, upoštevanje naravnih in 

družbeno-kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci). 

 Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

spopolnjevanja (strokovnega osebja znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca, 

vrtcev z drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi in drugimi institucijami). 

  Načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije) (na ravni vsakodnevnih medosebnih 

interakcij v oddelku, na ravni načrtovanja posameznih področij dejavnosti v vrtcu, 

vsebin in metod dela, vsakdanjega reda v oddelku, zagotavljanja potrebnih pogojev za 

izvajanje predšolske vzgoje, spremljanja razvoja oddelčne skupine in posameznega 

otroka ipd.). 
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 Načelo razvojno-procesnega pristopa (v ospredju predšolske vzgoje je otrokov 

vsesplošni (duševni in telesni) razvoj in v tem temeljnem okviru usvajanje znanj 

posebnih ved; cilj posamezne vede na ravni predšolske vzgoje je omogočiti 

pridobivanje nekaterih osnovnih izkušenj (znanja) v zvezi z njenimi najbolj splošno 

veljavnimi in uporabnimi idejami oz. koncepti; cilj učenja v predšolski dobi je sam 

proces učenja, katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje 

otrokovih lastnih (simbolnih, fantazijskih in domišljijskih) strategij dojemanja, 

izražanja, razmišljanja itn., ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju). 

 Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja (stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega 

okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud, v ospredju učenja 

predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, enako kot 

posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev posamezne vede je pomembno 

spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju 

odgovorov, vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim 

načinom izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje njihovih individualnih potreb 

in interesov ter pravice do zasebnosti, omogočanje in spodbujanje rabe jezika v 

različnih funkcijah).« 

Vloga vzgojitelja je opredeljena tudi kot » … vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali druga 

odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri vzgojnem procesu, je ves čas z otroki in med otroki, 

bodisi v mali, večji skupini ali individualno; v vseh teh interakcijah je odrasla oseba 

usmerjevalka, vendar ne direktivna, in praviloma zgled za prijetno in prijazno komunikacijo« 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 22). 

Bahovec in Golobič (2004) v opredeljevanju ključnih kurikularnih sprememb vlogo 

vzgojitelja primerjata s preteklim Vzgojnim programom (1985). Za visoko strukturirane 

programe je značilna večja direktivnost vzgojitelja. Njegova vloga je podrobno načrtovanje in 

popolna odgovornost za dogajanje v oddelku, otroci so pri tem pasivni (prav tam). Kurikulum 

za vrtce (1999) zagovarja nedirektivno vlogo vzgojiteljev. Ti spodbujajo aktivno udeležbo 

otrok na vseh ravneh vzgojnega procesa, sledijo željam in interesom otrok in organizirajo 

dejavnosti, med katerimi otroci lahko izbirajo. Interesi in želje otrok so izhodišče za vzgojno 

delo v predšolskem obdobju, kar pa ne pomeni, da zato ni potrebno skrbno načrtovanje. 
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Batistič Zorec (2003) navaja, da je v večini sodobnih kurikulumih pomembna vloga 

vzgojitelja kot opazovalca. Losardo in Notari – Syverson (2001, v Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj 2008) opredelita pomen opazovanja strokovne delavke/strokovnega delavca, ki lahko z 

opazovanjem otrokovega vedenja pri različnih dejavnostih predšolskega kurikuluma pridobi 

pomembne informacije o malčkovem oz. otrokovem socialnem vedenju, rabi govora, načinu 

reševanja miselnih in socialnih problemov in konfliktov. Opaženo vedenje lahko beleži v 

obliki anekdotskega zapisa ali s ček-listo. Otrokove metaspoznavne sposobnosti, ki 

vključujejo sposobnost načrtovanja, spremljanja in opazovanja rezultatov, lahko strokovni 

delavec/strokovna delavka analizira z vidika otrokove pozornosti pri dejavnosti, opisuje 

otrokovo rokovanje, zapisuje razlage in odgovore, načine ugotavljanja in popravljanja lastnih 

napak. 

2.4 Pregled nekaterih raziskav, vezanih na Kurikulum za vrtce 

Kroflič s sodelavci (2002) je objavila rezultate evalvacijske študije Stališča vzgojiteljic in 

vzgojiteljev predšolskih otrok do kurikuluma za vrtce ter njihova usposobljenost za uvajanje 

sprememb. V študijo je bilo vključenih 422 anketirancev, približno polovica iz skupine, ki je 

že uvajala Kurikulum za vrtce in polovica iz skupine, ki novega kurikuluma še ni uvedla. V 

študiji so preverjali razlago pojmov avtonomnost in strokovna odgovornost z vidika ocene 

stopnje avtonomnosti vzgojiteljev pri odločanju znotraj vrtca, z vidika zaželenega vrtca oz. 

predšolskega kurikuluma v odnosu do družine in šole ter z vidika zaželene delitve 

odgovornosti med omenjenimi nosilci vzgoje in izobraževanja. Rezultati so pokazali, da 

vzgojitelji visoko cenijo svojo strokovno usposobljenost, vendar, da premalo soodločajo o 

življenju v vrtcu, oziroma so omejeni le na odločanje o tem, kaj bodo delali z otroki. 

Vzgojitelji so v smislu absolutne avtonomije odklonili sholarizacijo predšolskega kurikuluma 

in s tem potrdili ustreznost Kurikuluma za vrtce. 

Devjak, Skubic, Polak in Kolšek (2012) so v raziskavi med strokovnimi delavkami, 

vključenimi v projekt Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje 

elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 

2008–2013 v letih 2009 in 2011 ugotovili določene pozitivne spremembe v slovenskih vrtcih 

pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Rezultati raziskave so 

pokazali, da skoraj vse anketirane strokovne delavke v pisnih pripravah strokovno delo 
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načrtujejo po področjih dejavnosti, dve tretjini anketiranih strokovnih delavk v letih 2009 in 

2011 pa je načrtovalo v svojih pripravah tudi medpodročne dejavnosti.  

Japelj Pavešič (2014) na podlagi raziskave TIMSS (ocena staršev o obsegu znanja njihovih 

otrok ob vstopu v šolo) o slabšem povprečnem znanju slovenskih otrok pred šolo opozarja na 

možnost posledice neizvedenega kurikula za vrtce, konkretno za področje matematike na 

celotni populaciji otrok. Izpostavi tudi ponujene matematične dejavnosti kot možnost izbire 

ter na drugi strani dvig znanja s pogostejšim vključevanjem vseh otrok v matematične 

dejavnosti.  

V povezavi s kazalniki kakovosti vrtca, ki temeljijo na Kurikulumu za vrtce, je raziskovalna 

skupina (Umek, Batistič Zorec, Bucik, Cecić Erpič, Fekonja, Gril, Kavčič, Poljanšek in 

Turnšek) leta 2000 (Marjanovič Umek, idr. 2002) pripravila opredelitve kakovosti v vrtcu v 

povezavi z otrokovim razvojem in učenjem ipd., predvsem pa razvila merske pripomočke za 

ugotavljanje kakovosti v vrtcu.  

Batistič Zorec je z vrtci, vključenimi v projekt Reggio Emillia, opravila raziskave o 

participaciji otrok v slovenskih vrtcih z vidika Kurikuluma za vrtce (Batistič Zorec, 2010). 

Ugotovila je, da strokovni delavci prisluhnejo otroku in so naklonjeni vključevanju otrok v 

oblikovanje življenja in dela v vrtcu. Na področju načrtovanja dejavnosti in oblikovanja 

dnevne rutine pa je ugotovila, da je participacija redka.  

Marjanovič Umek s sodelavci (2003) je opravila evalvacijsko študijo z naslovom Učinki 

uvajanja kurikuluma za vrtce na področju komunikacije in socioemocionalnega razvoja otrok. 

V študiji je ugotovila, da Kurikulum za vrtce (1999) nudi strokovno podlago za delo v vrtcih, 

da pa bo v povezavi z njim potrebno izobraževanje vzgojiteljev na področju metodike dela, 

igre, poznavanja in razumevanja otroštva z vidika različnih konceptov ter v povezavi z 

novejšimi raziskavami o otrokovem razvoju.  

Fekonja Peklaj in Marjanovič Umek (2008) sta v letih 2001 in 2006 v vrtcih opravili 

raziskavo z naslovom Vpliv vrtca na otrokov razvoj in učenje. Ugotovili sta povezavo učinka 

vrtca na govorno kompetentnost otrok in v povezavi z (višjo) izobrazbo staršev ter povezavo 

kakovosti vrtca in pozitivnega učinka na dosežene standarde znanja v prvem razredu osnovne 

šole. 
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V okviru magistrskega študija predšolske vzgoje je v analizi primerjave dokumentov Srdarev 

(2017) opravila primerjavo Kurikuluma za vrtce s kurikuli predšolske vzgoje iz Anglije, 

Finske in Nove Zelandije, in sicer z jezikovnega področja. Ugotovila je, da ni večjih razlik 

med kurikuli. Pri vseh gre za podobno strukturo področij in načel v kurikulih. Razlike je 

ugotovila pri metodah, oblikah dela in vsebinah ter dejavnostih pri prenosu v prakso. Prav 

tako je v okviru študija predšolske vzgoje Govek (2017) raziskovala stališča vzgojiteljev do 

uresničevanja Kurikuluma na področju matematike. Rezultati so pokazali, da je Kurikulum za 

vrtce vzgojiteljem v pomoč pri izvajanju matematičnih dejavnosti. Področje matematike pa je, 

v primerjavi z ostalimi področji, v pedagoški proces vključeno manjkrat. 

3 MATEMATIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so na področju matematike zapisani globalni cilji, cilji, primeri 

dejavnosti od 1. do 3. leta, primeri dejavnosti od 3. do 6. leta ter vloga odraslih. 

Kurikulum za vrtce (1999) med globalnimi cilji za področje matematika navaja: 

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 razvijanje matematičnega izražanja, 

 razvijanje matematičnega mišljenja, 

 razvijanje matematičnih spretnosti,  

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

3.1 Globalni cilji 

Podrobneje bomo razložili globalne cilje področja matematike v Kurikulumu za vrtce (1999). 

Navedenih je pet globalnih ciljev, trije od njih so za razlago in ustrezno interpretacijo 

zahtevnejši in vključujejo večje poznavanje teoretičnih izhodišč področja metodike 

matematike. 

3.1.1 Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju 

Razvoj globalnega cilja, ki predvideva seznanjanje otroka z matematiko v vsakdanjem 

življenju, lahko v veliki meri pripišemo vlogi odraslega, tako vzgojitelja kot drugih oseb. 

Slednje je navedeno v Kurikulumu za vrtce (1999), pri podpoglavju Vloga odraslega, in sicer 
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da se otrok seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju na vsakem koraku. S poznavanjem 

dobrih poučevalnih praks, Hejny (2018), lahko doseganje tega cilja otroku približamo na 

prijeten način. Japelj Pavešič (2001) navaja, da »vzgojitelj enakomerno izkorišča priložnosti 

za matematiko ob vsakdanjih opravkih in omogoča izvedbo vnaprej načrtovanih matematičnih 

dejavnosti« (2001, str. 180), s tem pa ustvarja priložnosti za doseganje matematičnih ciljev. 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja primere dejavnosti od 1. do 3. leta, ki so povezane z 

omenjenim ciljem; npr. otrok je spodbujan, da si sam poišče primeren pripomoček, da opravi 

tisto, kar želi (npr. dovolj dolg predmet, da stvari spravi izpod omare). Tudi dejavnosti igre s 

tehtnicami in pripomočki za merjenje lahko povežemo z dejavnosti, s katerimi se otrok 

seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju. Navedenih primerov dejavnosti od 3. do 6. 

leta, vezanih na cilj seznanjanja z matematiko v vsakdanjem življenju, je več kot za prvo 

starostno obdobje. Dejavnosti so vezane na opazovanje datuma in dne na koledarju, igro z 

objekti, ki prikazujejo številke (telefon, blagajna, digitalne tehtnice), seštevanje in odštevanje 

ob vsakdanjih opravkih, igro vlog, npr. trgovina, tržnica (denar), beleženje vmesnih rešitev, 

merjenje in beleženje meritev. 

Cilj seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju je zelo povezan z matematično 

pismenostjo. Vsebina o matematični pismenosti je povzeta po: Izhodišča merjenja 

matematične pismenosti v raziskavi PISA 2006 (Repež idr., 2008). Matematična pismenost 

pomeni sposobnost posameznika pri razumevanju vloge, »ki jo ima matematika v svetu, za 

sposobnost sprejemanja dobro utemeljenih odločitev in uporabo matematike na načine, ki 

ustrezajo potrebam posameznikovega življenja« (prav tam, str. 13). Za nivo predšolskega 

otroka lahko posplošimo, da to pomeni sposobnost, da otrok »učinkovito utemeljuje in 

posreduje svoje zamisli, ko oblikuje, rešuje in interpretira rešitve matematičnih problemov v 

različnih situacijah« (prav tam, str. 21). Z vidika matematične vsebine je matematična 

pismenost opredeljena s štirimi vsebinskimi sklopi (količina: števila in velikost; prostor in 

oblika; spremembe in odnosi: funkcije in relacije ter negotovost: slučajnost). Z vidika 

matematičnih procesov opredeljuje uporabo matematičnega jezika. Vključuje pa tudi situacije, 

v katerih se uporablja matematiko (prav tam). 

3.1.2 Razvijanje matematičnega izražanja 

Grinstein in Lipsey (2001) navajata, da moramo razumeti, da je matematika jezik.  
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Matematiko lahko razumemo kot jezik, ki mora biti smiseln; če učenci komunicirajo 

matematično in produktivno, uporabljajo matematiko. Komunikacija igra pomembno vlogo 

pri tem, da otrokom pomaga zgraditi povezave med neformalnimi, intuitivnimi pojmi ter 

abstraktnim jezikom in simboliko matematike; ima tudi ključno vlogo pri tem, da otrokom 

pomaga pri povezovanju fizičnih, slikovnih, grafičnih, simbolnih, verbalnih in mentalnih 

predstavitev matematičnih idej (Monroe in Orme, 2002). 

Če povzamemo zgornji opis in izhajamo iz dokumentov Kurikulum za vrtce (1999) in Otrok v 

vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce (2001), lahko razvoj matematičnega izražanja povežemo s 

področjem jezika, »ko otrok spoznava imena za matematične pojme in se matematično 

izraža« in področjem gibanja, »kjer večina pogovorov zajema matematične izraze« (Japelj 

Pavešič, 2001, str. 192). Kurikulum za vrtce razvoj matematičnega izražanja povezuje z 

dnevno rutino oziroma prikritim kurikulumom, ko vzgojitelj oziroma odrasli v pogovoru 

mimogrede uporabljajo matematične izraze. Spodbuja tudi k večkratni uporabi izrazov »malo, 

veliko, več od, manj kot, manj od, dodati, vzeti proč, razdeliti, tudi v povezavi s števili (tri 

več, dva manj)« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 74). 

Z matematičnim izražanjem je tesno povezan razvoj pojmov pri otrocih, le ta pa z razvojno 

stopnjo otrokovega mišljenja (Marentič Požarnik, 2016). Razvoj znanstvenih pojmov v 

otroštvu, med katere lahko uvrstimo tudi matematične pojme, je raziskoval Lev S. Vigotski, 

po katerem bomo povzeli njegove ključne ugotovitve (2010). Vigotski navaja, da razvoj v 

povezavi z učenjem pri otroku poteka v tempu, ki ni usklajen. Na slednje vpliva pri otroku 

občutljivo obdobje za učenje določenega in učenje s posnemanjem odrasle osebe. Vigotski pri 

otrocih loči spontane in znanstvene pojme, s čimer so povezani vzročno posledični odnosi, 

odnosi odvisnosti in odnosi zaporedja. Ob ustreznih izobraževalnih procesih, lahko »razvoj 

znanstvenih pojmov prehiti razvoj spontanih« (Vigotski, 2010, str. 254, 255). Naloge z 

znanstvenimi pojmi (npr. uporaba veznikov zato, ker, čeprav) kažejo na višjo raven mišljenja. 

Pri tem otrok vzpostavlja vzročno posledične povezave, povezane z učenjem. Vigotski 

ponazori razvoj pojmov z otroškim govorom. T.i. avtonomen otroški govor ne nakazuje 

odnosov med pojmi, »saj je pojem v avtonomnem govoru mogoče izraziti le s pomočjo 

samega pojma« (Vigotski 2010, str. 275) in to ni mogoče z drugimi pojmi. Ekvivalentnost 

pojmov pa omogoča razlago pojma z vzpostavitvijo povezav »po neskončnem številu 

različnih poti« (prav tam, str. 274), npr. pojem števil. 
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Iz navedenega lahko povzamemo, da otrok razvija cilj matematično izražanje oziroma je cilj 

usvojil, ko »se pogovarja in pojasnjuje, kaj se je zgodilo najprej kot vzrok in kaj je nastalo kot 

posledica« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 69), ali »rabi izraze za opis geometrijskih in 

fizikalnih lastnosti ter položaja (barve, oblike (npr. okroglo, ravno, špičasto), površine (npr. 

mehko, mokro), velikosti (npr. veliko, majhno), spodaj, zgoraj, levo, desno itn.)« (prav tam, 

str. 70). 

3.1.3 Razvijanje matematičnega mišljenja 

Matematično mišljenje je sposobnost predstavljanja, abstrahiranja, ustvarjalnega razmišljanja 

in matematičnega dokazovanja (Herlina, 2015). 

Labinowicz (1989) navaja spoznanja J. Piageta, ki je raziskoval otrokovo mišljenje. Povzeli 

bomo njegove ugotovitve. Piaget je pri svojih opazovanjih otrok s konkretnimi materiali 

opazil, da ob tem otroci z organizacijo svojih misli in vidnih predstav pridejo do zaključkov. 

Predstavi proces asimilacije, ki vključuje upiranje, da bi nove izkušnje vključili v obstoječa 

spoznanja. V procesu akomodacije pa sprememba obstoječih struktur omogoči izgradnjo 

novih. Pri otrocih akomodacija njihovo trenutno razumevanje vodi v preizkušanje novih 

situacij. Za doseganje višjih nivojev razumevanja in s tem zahtevnejših vzorcev mišljenja je 

potrebna ekvilibracija, ki omogoča prilagoditev z okoljem in »predstavlja nenehno interakcijo 

med otrokovim mišljenjem in realnostjo« (prav tam, str. 66). Za logično mišljenje pri otroku 

Piaget meni, da se pojavi še pred razvojem govora. Kaže se pri rokovanju s konkretnimi 

materiali, ko otroci ustvarjajo nize predmetov, npr. glede na barvo, dolžino ipd. 

Operacionalno logično mišljenje otrok doseže na stopnji konkretnih operacij (7–11 let). 

Razvoj mišljenja je proučeval tudi Vigotski (2010), ki je za otrokov razvoj in mišljenje kot 

zelo pomembno izpostavil igro in učenje v območju bližnjega razvoja. Poudari tudi pomen 

socialnega okolja in psiholoških orodij (besede, pismenost, števila in matematični sistemi, 

spominske strategije), ki predstavljajo izziv za posameznikovo mišljenje. Izpostavi ključno 

vlogo izkušenj in interakcij otroka s kompetentnejšo osebo za razvoj višjih mentalnih funkcij. 

Pri oblikovanju matematičnega znanja je potrebno omeniti tudi pomen reprezentacij za učenje 

z razumevanjem. Reprezentacija je nekaj, kar se uporabi namesto nečesa drugega (Hodnik 
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Čadež, 2011). Pri učenju matematike avtorica omenja konkretne, grafične in reprezentacije z 

matematičnimi simboli. 

Kurikulum za vrtce (1999) pri tem daje pomembno odgovornost odraslim, ki morajo otroku 

omogočiti priložnosti za napredovanje s tem, ko otrok sam spozna neustrezno rešitev in 

ustvarijo situacijo oziroma pot do ustrezne rešitve. Povzamemo lahko, da otrok razvija 

matematično mišljenje, ko uresničuje cilj išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve 

problema, spoznava odnos med vzrokom in posledico in preverja smiselnost dobljene rešitve 

problema. 

3.1.4 Razvijanje matematičnih spretnosti 

Chumark in Puncreobutr (2016) v opredelitvi matematičnih spretnosti navajata nekaj 

osnovnih veščin (spretnosti) matematike: opazovanje (opazovanje zaporedja dogodkov), 

primerjava (npr. primerjanje objektov po geometrijskih lastnostih), razvrščanje (npr. zbiranje 

v skupine: živali, vozila …), razporejanje (npr. razporeditev predmetov v malo ali veliko 

skupino glede na neko lastnost) in merjenje (npr. merjenje s priročnimi sredstvi ali s 

priročnimi merili). Dodamo lahko še spretnost urejanja in vzpostavljanja relacij. 

V predšolskem obdobju je razvoj matematičnih spretnosti pri predšolskemu otroku 

pomemben predvsem v povezavi matematike z vsakdanjim življenjem. Poznavanje razvoja 

matematičnih spretnosti pri otrocih vodi v uspešnejše posredovanje matematičnih vsebin. Le 

te so predstavljene v nadaljevanju. Zagotovo pa so matematične spretnosti tesno povezane 

tako z matematičnim mišljenjem, kot z razvijanjem matematičnega izražanja. Matematične 

spretnosti v predšolskem obdobju so pomembne miselne operacije, ki so osnova za 

seštevanje, odštevanje, razlikovanje med številom in števnikom, oblikovanje in odčitavanje 

grafičnih prikazov, klasificiranje in razvrščanje, spoznavanje razlik med merjenjem in štetjem 

ipd. 

3.1.5 Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje 

Izkušnje z matematiko marsikomu vzbudijo neprijetne občutke. Slednje pa največkrat vpliva 

tudi na razvoj samopodobe, ki je povezan s samovrednotenjem in samospoštovanjem 

(Marentič Požarnik, 2016). Marentič Požarnik samovrednotenje povezuje s stališči do samega 
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sebe s kognitivnega, čustvenega in vrednostnega vidika. V času izobraževanja otrok dobiva 

povratne informacije o svojih dosežkih in o dosežkih drugih v skupini ter tudi o pričakovanih 

dosežkih. Ob tem pa opozori na podajanje stvarno kritičnih pripomb (prav tam). 

Hejny (2018) v svojih poučevanih principih učenja matematike v predšolskem obdobju enega 

od principov poimenuje matematika kot prijetna izkušnja. Opredeli ga kot najbolj učinkovito 

motivacijo za učenje, ki izhaja iz uspeha, ki ga otrok doživi ob reševanju nalog. Kurikulum za 

vrtce (1999) navaja, da je vloga odraslega, da ob tem »odrasli sprejemajo otrokove napake kot 

priložnost za napredovanje otroka« (prav tam, str.72). 

3.2 Operativni cilji 

V podpoglavju cilji (Kurikulum za vrtce, 1999) je navedenih šestnajst ciljev, ki so za prvo in 

drugo starostno obdobje enaki. Navedene cilje razvrstimo v naslednja matematična področja: 

števila in štetje, simboli in grafični prikazi, vzrok, posledica, verjetnost, smiselnost rešitve, 

simetrija, geometrijska telesa in liki, prostor in orientacija, urejanje in razvrščanje in merjenje 

(Japelj Pavešič, 2001). 

Cilji so povzeti po Kurikulumu za vrtce (1999):  

 otrok rabi imena za števila, 

 otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in števnikom, 

 otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1. 

 otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje, 

 otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje, 

 otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava, 

 otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico, 

 otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti 

dogodka, 

 otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 

 otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema,  

 otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like,  

 otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost,  
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 otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno …) in se nauči orientacije v prostoru,  

 otrok klasificira in razvršča, 

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

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

 otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in 

enotami.  

3.3 Primeri dejavnosti  

Navedene primere dejavnosti prvega in drugega starostnega obdobja (Kurikulum za vrtce, 

1999) lahko navedemo z vidika razvrstitve po matematičnih vsebinah, ki smo jih z vidika 

primerov dejavnosti razvrstili na števila, oblike, merjenje, orientacija v prostoru/času, 

razvrščanje/urejanje, simboli, vzorci in logika.  

Preglednica 2: Primeri dejavnosti od 1. do 3. leta (Kurikulum za vrtce, 1999) 

Števila Otrok: šteje iz veselja, opazuje, kje se 

pojavljajo številke, imenuje in prelaga po en 

predmet v množici, šteje urejene reči in 

neurejene objekte, posnema štetje s prsti, se z 

odraslim igra igre ena meni, ena tebi. 

Oblike Otrok: iz posameznih delov sestavi celoto, 

rabi izraze za opis geometrijskih in fizikalnih 

lastnosti in položaja, izkusi geometrijske 

lastnosti predmetov, se igra z geometrijskimi 

telesi in liki, se igra z dvodimenzionalnimi in 

tridimenzionalnimi predmeti različnih barv, 

oblik, opazuje simetrijo. 

Merjenje Otrok: Si sam poišče ustrezen predmet, npr. 

dovolj dolg, da dobi nekaj izpod omare, se 

igra s tehtnicami, pripomočki za merjenje, 

polni lončke, šteje, primerja.  

Orientacija v prostoru, času Otrok: opazuje in izkusi zaporedje dogodkov, 
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pridobi izkušnje o zaporednem opravljanju 

manjših nalog, raziskuje igralnico, stavbo 

vrtca, vrt, škatle, luknje, predore, se postavlja 

v razne položaje, opazuje kaj je zunaj, kaj 

znotraj, se uči pojma levo/desno in orientacije 

v prostoru, na svojem telesu se uči 

orientacije. 

Razvrščanje, urejanje Otrok: imenuje predmete v neurejeni skupini, 

razdeljuje skupini objektov na dve ali več 

enako veliki skupin, opazuje kaj ostane, čim 

večkrat razvršča splošno in po pravilu eden z 

enim, shranjuje igrače v zaboje (avtomobili, 

punčke), razporeja predmete v malo in veliko 

skupin, sestavlja skupine v zbirke, razporeja 

predmete po različnih lastnostih. 

Simboli Otrok: izbere simbol, opazuje rabo simbolov. 

Vzorci Otrok: opazuje vzorce, predmete razporeja v 

vzorce. 

Logika Otrok: napoveduje rezultat, ima priložnost v 

govoru odraslega slišati uporabo besed nikoli, 

skoraj, mogoče, verjetno, se pogovarja in 

pojasnjuje, kaj se je zgodilo kot vzrok in kaj 

kot posledica, se igra igre z vprašanjem 

Zakaj?, pridobiva izkušnje o tem kaj je res in 

kaj ne, skuša zanikati trditve, napoveduje 

razplete zgodb, se veliko igra s snovmi, rabi 

izraze za primerjanje po geometrijskih 

lastnostih (veliko, malo, več, manj, večji, 

manjši, težji). 
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Preglednica 3: Primeri dejavnosti od 3. do 6. let (Kurikulum za vrtce, 1999) 

Števila Otrok: se igra igre, kjer zaznava ritem in ga 

ponovi z enakim številom udarcev, skokov, 

kot je udaril vodja igre, imenuje in prelaga po 

en predmet v množici, šteje nazaj, šteje 

zaporedoma po dve, tri števila, se uči 

izštevanke, se igra s kalkulatorjem in drugimi 

objekti, ki prikazujejo števila, imenuje 

števila, pridobiva izkušnje s pomenom in 

zapisom števila nič, izbira neki (npr. tretji) in 

nekaj (tri) predmetov in primerja rezultate, 

opazuje datum in dan na koledarju, se igra s 

koledarjem, šteje predmete v skupinah, ko je 

večjo razdelil, šteje več stvari v skupinah, ki 

jih ne more prijeti, šteje urejene reči, 

posnema štetje s prsti, šteje predmete in ljudi 

po odvzemanju in dodajanju, se igra družabne 

igre, ki vsebujejo štetje, sešteva in odšteva, 

ko odgovarja na vprašanja o vsakdanjih 

opravkih, se pogovarja z vrstniki o zbirkah – 

koliko predmetov že imajo, koliko več ali 

manj jih ima vrstnik, se z odraslim igra igre 

ena meni, ena tebi. 

Oblike Otrok: iz posameznih delov sestavi celoto, 

rabi izraze za opis geometrijskih in fizikalnih 

lastnosti in položaja, izkusi geometrijske 

lastnosti predmetov, se igra z geometrijskimi 

telesi in liki, se igra z dvodimenzionalnimi in 

tridimenzionalnimi predmeti različnih barv, 

oblik, opazuje simetrijo, prerisuje polovico 

slike simetrično na drugo stran simetrale, rabi 

izraze za geometrijske pojme. 

Merjenje Otrok: meri čim več različnih objektov s 
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priročnimi merili (koraki, palice, skoki), 

beleži meritve, se igra trgovino, tržnico, z 

denarjem, polni lončke, šteje, primerja, izbira 

enoto in meri s pomočjo različnih tehtnic, 

lončkov, ravnil. 

Orientacija v prostoru, času Otrok: načrtuje želeno aktivnost, razloži 

drugim načrt, potek dela, rezultat, opazuje in 

izkusi zaporedje dogodkov, raziskuje 

igralnico, stavbo vrtca, vrt, škatle, luknje, 

predore, se postavlja v razne položaje, 

opazuje kaj je zunaj, kaj znotraj, se uči pojma 

levo/desno in orientacije v prostoru, na 

svojem telesu se uči orientacije, se igra igre z 

navodili, kjer mora v naprej premisliti, kam 

bo vrstnika poslal, da bo prišel na zamišljeni 

cilj. 

Razvrščanje, urejanje Otrok: imenuje predmete v neurejeni skupini, 

razdeljuje skupini objektov na dve ali več 

enako velikih skupin, opazuje kaj ostane, 

razvršča stvari v vrste eno za drugo, čim 

večkrat razvršča splošno in po pravilu eden z 

enim, shranjuje igrače v zaboje (avtomobili, 

punčke), razporeja predmete v malo in veliko 

skupin, sestavlja skupine v zbirke, razporeja 

predmete po različnih lastnostih, predmete 

razvršča po padajoči ali naraščajoči lastnosti. 

Simboli Otrok: izbere simbol, opazuje rabi simbolov, 

s simboli označi vrstni red otrok za igranje, s 

simboli označuje število otrok, predmetov, s 

simboli sodeluje pri sestavljanju prikazov in 

predstavi rezultate. 

Vzorci Otrok: opazuje vzorce, jih prerisuje, oblikuje 

in ponavlja. 
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Logika Otrok: napoveduje rezultat, ima priložnost v 

govoru odraslega slišati uporabo besed nikoli, 

skoraj, mogoče, verjetno, se pogovarja in 

pojasnjuje, kaj se je zgodilo kot vzrok in kaj 

kot posledica, se igra igre z vprašanjem 

Zakaj?, pridobiva izkušnje o tem kaj je res in 

kaj ne, razmišlja o smiselnosti rezultatov, 

skuša zanikati trditve, napoveduje razplete 

zgodb, ima priložnost opaziti, da je včasih 

več možnih rešitev za isti problem, se veliko 

igra s snovmi, rabi izraze za primerjanje po 

geometrijskih lastnostih (veliko, malo, več, 

manj, večji, manjši, težji). 

 

Področje matematike v Kurikulumu za vrtec (1999) navaja, da najrazličnejše dejavnosti v 

vrtcu, »otroka spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti 

in znanja …« (prav tam, str. 64).  

Poleg omenjene igre je med primeri dejavnosti zaslediti različne procese, ki jih otrok izvaja 

preko igre in preko katerih prihaja do novih znanj. Pogosto je zaslediti izraze šteje, opazuje, 

napoveduje, razvršča, sešteva in odšteva, se pogovarja, pojasnjuje, razloži, beleži, izkusi, 

meri, izbira enoto … Kurikulum za vrtce (1999) izpostavi tudi medpodročno povezovanje, 

uporabo »matematičnih« pripomočkov, metod in postopkov. 

Vsak od navedenih ciljev zahteva veliko pozornosti, strokovnega znanja vzgojitelja in tudi 

ustrezno interpretacijo, ki je pogoj za uspešno načrtovanje, organizacijo dejavnosti, izvedbo 

dejavnosti in tudi merjenje učinkovitosti oziroma evalvacijo doseženega cilja. Pri predšolskih 

otrocih je ravno zadnja faza zelo zahtevna. Namreč otrokov napredek na posameznem 

področju je odvisen od razvoja posameznega otroka, procesa poučevanja, spodbud iz okolja in 

tako opazen oziroma ustrezno evalviran šele na dolgi rok. Slednje lahko povežemo z vlogo 

odrasle osebe pri področju seznanjanja z matematiko pri predšolskemu otroku, ki jo bomo 

opredelili v nadaljevanju. 
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3.4 Vloga odraslega 

Vloga odraslega v Kurikulumu za vrtce (1999, str. 72) pri področju matematika je opredeljena 

sledeče: »Vzgojitelj, pomočnik in drugi odrasli imajo pri matematičnih dejavnostih zelo 

pomembne vloge. Iskati morajo zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v 

vrtcu in doma. Opazovati morajo razvoj otroka in se odločati o zahtevnosti dejavnosti, ki jih 

ponujajo posameznemu otroku. Opazovati morajo otroka pri igri, da mu lahko v 

najprimernejšem trenutku (glede na razvoj in zanimanje otroka) pomagajo razširiti 

matematično znanje.«  

Japelj Pavešič (2001) navaja vlogo vzgojitelja, ki naj bi pri načrtovanju dejavnosti in učenju 

matematike v vrtcu upošteval, da: 

 je matematika intelektualna dejavnost, zato je za učinkovito sodelovanje otroka 

potrebno prilagoditi čas dejavnosti; 

 enako velja za vzgojitelja, ker lahko nezbranost strokovnega delavca vodi v 

nedokončane matematične dejavnosti, nepremišljeni odgovori otroku pa v zmedo; 

 vzgojitelj izkoristi čas za individualen pogovor, ki je pri matematičnih dejavnostih 

najbolj učinkovit; 

 otrok v skupini pokaže manj znanja, kot ga uporabi zase; 

  se otrok v dnevni rutini zave, da je matematika prisotna in uporabna v vsakdanjem 

življenju; 

 se otrok seznanja z matematiko zaradi trenutnih potreb; 

 opazovanje otrok, tudi pri rutinskih dejavnostih, vzgojitelju omogoča učinkovito 

pripravo matematične dejavnosti z ustrezno težavnostno stopnjo. 

Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež (2015) navajajo ključno vlogo odrasle osebe pri učenju z 

razumevanjem. Menijo, da je od nje odvisno zanimanje otrok za učenje, posredovanje 

matematičnih vsebin in prepoznavanje težav, s katerimi se otroci srečujejo. Hejny (2012, v 

Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež, 2015) je vlogo odrasle osebe (vzgojitelja/učitelja) opredelil 

kot skrbnika optimalne klime za učenje (brez dolgočasja in stisk), osebe, ki omogoča prostor 

za otrokove pobude in dopušča diskusijo med otroki, ne izpostavlja napak, pripravi ustrezne 

naloge in spodbuja otroke k razmišljanju o strategijah razmišljanja drugih otrok. 
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Ob vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu Japelj Pavešič (2001) opozori na pomen stalnih 

matematičnih spodbud. Izpostavi pogovor ob vsakodnevni dejavnosti obuvanja, prihod v 

vrtec, pripravo na obroke, počitek, sprehod, bivanje na igrišču ipd., nudi upoštevanje 

marsikaterega globalnega cilja. Npr. pojma levo in desno pri obuvanju predstavljata 

seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, pogovor o številih (npr. koliko nog ima 

človek) uresničuje cilj razvijanje matematičnega izražanja. Razmišljanje ob prirejanju copat in 

številu nog vodi v matematično mišljenje. Razvijanje matematičnih spretnosti se lahko pojavi 

ob razvrščanju različnih materialov na igrišču ali pri merjenju meta žoge. Matematika postane 

za otroke prijetna izkušnja ob pospravljanju posode z mize, ko otroci razvrščajo krožnike in 

vrste pribora. 

»Če želi vzgojitelj dosegati v Kurikulumu za vrtce zapisane cilje na področju matematike, pri 

izbiri matematičnih dejavnosti sledi motivaciji otrok.« (Japelj Pavešič, 2001, str. 185) 

4 MATEMATIKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

4.1 Matematične vsebine 

V nadaljevanju navajamo matematične pojme in vsebine, ki jih razvijamo pri otrocih v 

predšolskem obdobju. Matematične vsebine so zapisane v povezavi z vsebinami, navedenimi 

v Kurikulumu za vrtce(1999). Predstavili jih bomo z vidika razvoja pri otroku, primerov 

dobrih praks in problematike pri seznanjanju z njimi. 

Hodnik Čadež (2002) navaja naslednje matematične procese in pojme, ki so v predšolskem in 

zgodnjem šolskem obdobju pomembni: 

 predštevilsko obdobje, razvrščanje, urejanje, vzorci, relacije, 

 števila, 

 preprosta obdelava podatkov, 

 oblike, 

 orientacija v prostoru. 

Kurikulum za vrtce (1999) vključuje naslednje matematične vsebine:  

 števila in štetje,  

 simboli in grafični prikazi,  
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 vzrok, posledica, verjetnost, smiselnost rešitve, 

 simetrija, geometrijska telesa in liki, 

 prostor in orientacija, 

 urejanje, razvrščanje, 

 merjenje (Japelj Pavešič, 2001). 

V nadaljevanju bomo navedli opise za nekatere vsebine in pojme, ki so ključni pri poznavanju 

področja matematike v Kurikulumu za vrtce (1999) za ustrezno razlago ciljev. 

4.1.1 Predštevilsko obdobje, razvrščanje, urejanje, vzorci, relacije 

Z razvrščanjem na predoperacionalni stopnji (27 let) se je ukvarjal Piaget (Labinowicz, 

1989). Razvrščanje je utemeljil kot »združevanje predmetov na osnovi podobnosti« (prav tam, 

str. 96). Meni, da je razvrščanje dejavnost, ki je pri otrocih priljubljena. Veliko pozornosti je 

namenil tudi urejanju in v svojih raziskovanjih ugotovil, da so »mlajši otroci sposobni 

primerjanja velikosti dveh predmetov istočasno« (prav tam, str. 130), s povečanjem števila 

predmetov pa naletijo na težavo. 

Hodnik Čadež (2002) v predštevilsko obdobje vključi dejavnosti razvrščanja, urejanja, relacij 

in vzorcev. Te dejavnosti so pomembne za usvajanje pojma število. Proces razvrščanja otroke 

spodbuja k opazovanju, elemente postavi v red, kar omogoča števnost. V predšolskem 

obdobju razvrščanje prikažemo z diagrami: Carrollov, drevesni diagram in Euler Vennov 

diagram. Na predšolski stopnji so presečne množice prezahtevne. Pri diagramih uporabljamo 

slikopise. Z urejanjem elementov (npr. od najmanjšega do največjega) v množici elementu 

določimo mesto, ki ga opredelimo z vrstilnim števnikom. Pri relacijah je pomembno, da znajo 

otroci oblikovati puščični diagram, ki vzpostavi med elementi dveh skupin nek odnos. Slednje 

vodi v usvajanje pojmov več, manj, enako in k prirejanju, kar je osnova štetju. Vzorci se v 

predšolskem obdobju pojavljajo pogosto z navodilom nadaljuj. Enota vzorca se mora ponoviti 

vsaj dvakrat. Ločimo vzorce iz konkretnih primerov, grafične vzorce, vzorce s števili in tudi 

gibalne, ritmične, glasovne vzorce (Hodnik Čadež, 2002). 

Hohmann in Weikart (2005) navajata ključne izkušnje razvrščanja za opisovanje razlik in 

podobnosti ter lastnosti, za razvrščanje in prirejanje, za opisovanje česa na različne načine in 

za razlikovanje med »nekaj« in »vse«. 
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Japelj Pavešič (2001) poudari pomen razvrščanja in urejanja za razvoj abstraktnega mišljenja, 

kar otroka pripravi misliti na matematični način, kar je ideja J. Piageta. Piaget loči fizično in 

logično matematično spoznanje (Labinowicz, 1989). Fizično spoznanje povezuje z 

rokovanjem s predmeti, ki vsebuje tudi urejanje, usklajevanje fizičnih izkušenj z mentalnimi 

pa privede do logičnega matematičnega spoznanja, ki vodi k oblikovanju pojma število. 

Z vidika različnih načinov in spodbud otrok k opisovanju podobnosti in razlik Hohmann in 

Weikart (2005) izpostavita predloge za dejavnosti, ki vključujejo zanimive materiale, 

spodbujanje otrok k zbiranju stvari, k zagotavljanju časa, ki otrokom omogoča zbiranje 

različnih materialov, k sprejemanju opisnih oznak za opis materialov in k poslušanju opisov, 

ki vodijo v otrokovo razumevanje lastnosti stvari. 

4.1.2 Števila 

Piaget meni, da je verbalno štetje prva izkušnja otroka s števili (Labinowicz, 1989). Ob tem 

pa opozori na nevarnost posploševanja, da zna otrok šteti in navaja, da je »naštevanje imen 

števil v odsotnosti dejanskih predmetov brezsmiselna aktivnost« (prav tam, str. 125). Piaget 

štetje pri otroku povezuje z logičnimi mislimi, ki se razvijajo in vodijo v številne, sorodne 

operacije. S slednjo ugotovitvijo je povezano tudi njegovo pojmovanje otroka kot aktivnega 

učenca (Labinowicz, 1989). Ob tem kot metodo poučevanja števil izpostavi pripovedovanje, 

ki ne sme biti neodvisno od izkušnje s konkretnim materialom. Število prikaže v luči odnosa, 

ki ima mesto v neki skupini, ki predstavlja količino predmetov v skupini (nizu) in ki je stalen, 

kljub temu, da se predmetom v skupini spremeni položaj (prav tam). 

Ferbar (1990) navaja, da je sposobnost štetja pri otroku usvojena, ko upošteva vsa štiri načela 

štetja: pri štetju ne izpusti nobenega elementa in nobenega ne šteje dvakrat; upošteva 

urejenost naravnih števil (ena, dva, tri, štiri …); ko je njegovo štetje neodvisno od narave 

predmetov, ki jih šteje; ko je njegovo štetje neodvisno od vrstnega reda (ni važno, kje 

začnemo šteti preštevance, če bomo prešteli vse, bomo dobili število preštevancev). 

Otrok pri štetju uporablja različne strategije: šteje predmete, ki jih lahko premika, šteje česar 

se lahko dotakne, a ne more premakniti, šteje kar vidi, a se ne more dotakniti (prav tam). 
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Hodnik Čadež (2014) usvajanje koncepta števil ponazori z vidika reprezentacij. Konkretne 

reprezentacije predstavljajo števni predmeti v okolici, grafične reprezentacije vključujejo 

slikovni material, ki ga otrok lahko opremi z zapisom števila. Uporabljene so tudi za 

matematične pojme za ponazarjanje določenih matematičnih simbolov. Grafične 

reprezentacije so tako vezni člen med konkretnimi reprezentacijami in reprezentacijami z 

matematičnimi simboli. Ob tem je raziskovala tudi, kako pogosto otroci v svoje grafične 

reprezentacije vključujejo številke. Večina strokovnih delavk, vključenih v raziskavo, meni, 

da otroci to storijo le včasih. 

Manfreda Kolar (2006) v okviru raziskovanja pojma število pri predšolskem otroku opozori 

na kritike Piagetovega pogleda na razvoj koncepta števila in navede nove poglede psihologov 

na matematično znanje predšolskih otrok. Zagovorniki Piageta ga opredeljujejo s stališča 

pomanjkanja določenih sposobnosti (konzervacije, razredne inkluzije, razvrščanja, urejanja), 

kritiki Piageta pa v pogledu na otroka v luči znanja, ki ga ima in ne neznanja.  

S števili so povezane tudi preproste obdelave podatkov, ki so koristne, nujne za življenje in 

vodijo v kritično vrednotenje informacij. Prikazi otroka matematično opismenjujejo in 

omogočajo povezovanje matematike z drugimi področji (Hodnik Čadež, 2002). V grafičnih 

prikazih večkrat uporabimo simbole, s katerimi nadomeščamo zapisano ali povedano 

besedilo, oboji pa so v pomoč pri razvoju abstraktnega mišljenja (Japelj Pavešič, 2001). 

4.1.3 Oblike 

Hodnik Čadež (2002) opredeli področje oblik v predšolskem obdobju v naslednjem odstavku. 

Z liki, simetrijo, risanjem črt in geometrijskimi oblikami – tridimenzionalnimi se otrok 

seznanja z geometrijo. Sledimo načelu »od telesa k točki«, kar pomeni od večjih dimenzij na 

manjše. Otrok opazuje predmete okrog sebe, išče podobne, spoznava lastnosti geometrijskih 

teles. Z odtisi ploskev preide na dvodimenzionalne oblike. Otrok naj bi pri telesih ločil 

okrogla in oglata telesa, tudi z izkušnjo igre (kotaljenje, rokovanje, pihanje …) in izdelave 

teles. S simetrijo se otrok najprej sreča v okolju, ki otroka obdaja, šele kasneje na papirju. V 

predšolskem obdobju je pomembna osna simetrija. 

Whitney (2017) po Van Hielu navaja razvoj geometrijskih konceptov v predšolskem obdobju. 

Razvoj geometrijskih konceptov je hierarhično opredelil. V najnižji ravni, ki jo avtor 
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poimenuje vizualna raven, se otrok seznani z oblikami, jih opazuje kot celoto, a ne razlikuje 

med deli, ki sestavljajo celoto. Na tej ravni otrok obliko imenuje, vendar ne zna pojasniti 

poimenovanja. Drugo stopnjo avtor označi kot opisno raven. Otrok opiše odnose in lastnosti 

določenih oblik, vendar to znanje ni logično organizirano, ker otroci ne morejo prepoznati 

bistvenih povezav med predmeti. Na tretji ravni, ki je označena kot stopnja neformalnega 

odbitka, otroci izražajo opazovane odnose z besedami in začnejo uporabljati matematični 

jezik.  

4.1.4 Orientacija v prostoru 

Japelj Pavešič (2001) navaja, da se otrok najprej srečuje z izrazi za opisovanje položaja 

predmetov, nato pokaže, da jih razume, kasneje jih tudi sam uporablja. Ob premikanju v 

prostoru se uči orientacije v prostoru. Ob tem sta za otroka pomembna pojma levo in desno 

(prav tam). 

Hohman in Weikart (2005) navajata šest ključnih izkušenj pri podpori otrokovega 

razumevanja prostora. Tri navezujeta na predmete: polnjenje in praznjenje, sestavljanje in 

razstavljanje stvari, spreminjanje oblike in razporejanje stvari, naslednje tri na delovanje: 

opazovanje in interpretiranje prostorskih razmerij, opazovanje okolja z različnih zornih kotov, 

preizkušanje in opisovanje položajev glede na otrokov izhodiščni položaj in razlago 

prostorskih razmerij (prav tam). 

Zopet ne moremo mimo Piageta, ki je raziskoval delovanje otrokovega mišljenja s področja 

dolžine na konkretnem nivoju. Otrok težko usklajuje dve spremenljivki hkrati, zato jih »vidi 

kot samostojne in nepovezane v okolju« (Labinowitcz, 1998), str. 152). To se opazi pri štetju, 

ko otrok šteje, da bi se prepričal o konzervaciji števila. Pri dolžini pa to ni mogoče. 

Konzervacijo dolžine otrok navadno doseže leto dni po usvojeni konzervaciji števila (prav 

tam). 

4.1.5 Merjenje 

Japelj Pavešič (2001) dejavnost merjenja razloži z željo po oceni količine snovi, ki je ne 

moremo prešteti, zato jo opišemo z meritvami. Pri tem moramo določiti, katero količino 

merimo (dolžino, težo, prostornino …), izbrati enoto, izmeriti in odčitati rezultat. Otrok to 
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dejavnost usvaja, ko rokuje z različnimi snovmi. Pri tem lahko uporablja standardne (metre, 

kilograme, grame) ali nestandardne enote (žlica, korak, različno dolge palice, vrvice). Vloga 

odrasle osebe je otroku pojasniti, da opis količine sestavljata število in primerna enota (prav 

tam). 

Cotič in Hodnik Čadež (2002) pri usvajanju merjenja opozorita na postopno sledenje štirim 

metodičnim korakom. Ti so »primerjanje količin, merjenje z relativno enoto (najpogosteje z 

deli telesa), merjenje s konstantno nestandardno enoto in merjenje s standardno enoto« (prav 

tam, str. 20). Ob tem avtorici omenita, da se otroci pri merjenju z relativno enoto srečajo z 

obratnim sorazmerjem (večje je merilo, manjše bo izmerjeno število). Konstantna 

nestandardna enota omogoči isti rezultat pri merjenju, ne omogoča pa natančnejših podatkov 

o merski enoti. Zgoraj našteti metodični koraki otroku omogočijo logični vpogled v 

smiselnost in nujnost uporabe standardne enote za merjenje. Otroci lahko izmerjene podatke 

prikažejo s preglednicami ali diagrami in jih tudi razložijo (prav tam). 

Pri dejavnostih merjenja se otrok sreča tudi s pojmom konzervacija količin (Piaget,v 

Labinowitcz, 1998), ki mu nudi spoznanje, da se količina (masa, dolžina, ploščina, 

prostornina) ne spreminja, če količine ne odvzamemo ali dodamo (če kepo plastelina 

preoblikujemo v manjše kroglice, se masa ohrani).  

4.2 Razvoj predšolskih otrok in seznanjanje z matematiko 

Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da so preko temeljnih načel in ciljev predšolske vzgoje 

prepoznana spoznanja, »da otrok dojema in razume svet celostno« (prav tam, str. 7). Opozori 

tudi na to, da ne obstaja univerzalna stroka ali teorija, s katero bi lahko opredelili razvoj 

predšolskega otroka. Ob tem pa navaja nekatere skupne zakonitosti o otrokovem razvoju, ki 

jih povzemamo. Izpostavi zaporedne razvojne stopnje, razvoj psihičnih procesov v vseh 

razvojnih obdobjih, prepletenost posameznih področij razvoja, kritična obdobja, primerna za 

učenje določenih spretnosti, individualne razlike v razvoju in stalno povezavo med otrokovim 

razvojem in učenjem. 

Krnel (2014) povzema, da v predšolskem obdobju spoznanja o razvoju temeljijo na 

konstruktivističnih teorijah, ki ob izgradnji pojmov in znanja v ospredje postavijo pomen 

konkretnih izkušenj. Avtor ob tem navaja spoznanja J. Piageta in kot konkretne izkušnje v 
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vrtcu opredeli »prelivanje in presipanje, ugotavljanje plavanja in potapljanja, razvrščanje in 

urejanje, prirejanje in primerjanje« (prav tam, str. 31). V svojem prispevku se sprašuje tudi, 

ali so otroci praktiki ali teoretiki. Ugotavlja, da otroci težko spremenijo svoje intuitivne 

teorije, pri katerih so svoja znanja in pojme pridobili »naučeno« in se ne ozirajo na dejstva, ki 

jim jih nudijo konkretne izkušnje. 

Batistič Zorec (2003) na področju kognitivnega razvoja in učenja izpostavi dilemo 

Kamenova, ki se sprašuje: »Ali se mora učenje prilagajati razvoju ali pa je razvoj podrejen 

organiziranim učnim vplivom?« (Batistič Zorec, 2003, str. 317) 

Če se osredotočimo na cilje, zapisane v Kurikulumu za vrtce pri področju matematike, večkrat 

zasledimo izraz »otrok spoznava«. 

Piaget o spoznanju meni, da ni posledica pasivnega sprejemanja informacij iz okolja, se ne 

pojavlja z dozorevanjem otroka, temveč se oblikuje preko interakcije med miselnimi 

strukturami in okoljem (Labinowicz, 1989). Pomembni dejavniki intelektualnega razvoja po 

Piagetu so dozorevanje, fizične izkušnje in socialna interakcija, ki pa neodvisno drug od 

drugega ne morejo utemeljiti intelektualnega razvoja. Razvoj je kombinacija prej naštetih 

dejavnikov z ekvibilacijo in interakcijo med njimi. Pri tem ima ekvilibracija glavno, 

usklajevalno vlogo in predstavlja nenehno interakcijo med otrokovim mišljenjem in realnostjo 

(prav tam). 

»Piaget je na osnovi vzorcev odgovorov, ki so jih dajali otroci v različnih situacijah, razdelil 

njihovo mišljenje na štiri glavne stopnje« (Labinowicz, 1989, str. 80). Te stopnje so 

senzomotorična (rojstvo do 2 leti), predoperacionalna (2 do 7 let), konkretne operacije (7 do 

11 let) in formalne operacije (11 do 15 let) (prav tam). V vrtec so vključeni otroci, ki s svojo 

starostjo predstavljajo predoperacionalno (reprezentacijsko) stopnjo. Piaget (Labinowicz, 

1989) označi to stopnjo kot prelomno v mišljenju v smislu predstav, simbolov in pojmov. 

Otrok si lahko v mislih predstavlja izkušnje, predstavi pa jih lahko tudi drugim osebam. V 

tem obdobju izpostavi odloženo posnemanje, simbolično igro in jezik. »Za Piageta odloženo 

posnemanje pomeni otrokovo napredovanje od predstave v dejavnosti k predstavi v mislih, 

kar pomeni prehod na predoperacionalno stopnjo mišljenja. Piaget poudarja, da se morajo te 

dejavnosti najprej fizično izvršiti, preden se začnejo graditi v mislih.« (Labinowicz, 1989, str. 

87) Tu že govorimo o mišljenju. Simbolična igra temelji na posnemanju, kjer otrok uporabi 
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»nekaj namesto nečesa drugega«. Piaget ob tem izpostavi še praktične igre (metanje, zlaganje 

kock, preskakovanje vrvi ipd), simbolično (domišljijsko igro), družabne igre, igre s pravili 

(nesposobnost prevzeti perspektivo drugega otroka), konstrukcijske igre (vključujejo 

rekonstrukcijo ali akomodacijo, priložnost za inteligentno ustvarjanje in reševanje problemov) 

in igro na višjih razvojnih stopnjah (igra predstavlja realnost).  

Vigotski (2010) meni, da je oblikovanje pojmov mogoče šele v puberteti, ko se razvijejo 

temeljne intelektualne funkcije. Pred tem obdobjem gre za intelektualne tvorbe, ki so podobne 

pravim pojmom in delujejo kot funkcionalni ustrezniki pravih pojmov.  

Razvoju pojmov in učenju pri otrocih se je v slovenskem prostoru posvečala Marentič 

Požarnik (2016). Navaja, da se otrok uči pojmov s samostojnim oblikovanjem (odkrivanjem) 

in s pridobivanjem pojmov od odraslih preko spraševanj in besednih razlag. Kako otroci 

pojme tvorijo, je pogosto prepoznati preko razvrščanja, kjer otroci najprej razvrščajo po 

zunanji podobnosti, nato po funkciji in pozneje po skupnih značilnostih. Proces pridobivanja 

pojmov in besednih izrazov običajno poteka vzporedno. Prvi otrokovi pojmi so preozki ali 

preširoki, abstraktne pojme si razloži na osnovi konkretnih izkušenj, za uspešno učenje pa 

mora usvojiti odnosne pojme (podoben, različen, prejšnji, naslednji, desni …) (prav tam). 

V povezavi z učenjem matematike v predšolskem obdobju velja omeniti tudi druge domače in 

tuje strokovnjake, ki raziskujejo področje učenja matematike v predšolskem obdobju. 

Anning in Edwards (1999) navajata pomembna priporočila za učenje matematike pri 

izobraževanju v zgodnjem obdobju. Izpostavita, da se matematično razumevanje pri otroku 

razvija počasi. Nova znanja otroci gradijo na prejšnjih znanjih, za katera potrebujejo širok 

spekter matematičnih izkušenj. Pomembna je vloga odraslega, ki le te otrokom omogoči na 

prijeten način.  

Tudi Dienesova teorija poučevanja in učenja matematike ima pomembno vlogo pri 

oblikovanju matematičnih pojmov (Hodnik Čadež, 2003). 
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Dienesova teorija (Dienes, Golding, 1974) se nanaša posebej na poučevanje in učenje 

matematike. Sestavljajo jo štiri načela (Post, 1981): 

 Konceptualna spremenljivost: opozori na večdimenzionalnost pojma, ki ga želimo 

otroku predstaviti, da bi lahko spoznal, kar je abstrahiral. To načelo nakazuje, da je 

posplošitev matematičnega koncepta okrepljena, če se koncept zaznava pod pogoji, pri 

katerih se spremenljivke, ki niso pomembne za ta koncept, sistematično spreminjajo, 

hkrati pa ohranjajo ustrezne spremenljivke konstantne (primer paralelogram: dve 

vzporedni stranici, ostale spremenljivke se lahko spreminjajo). 

 Predstavna sprejemljivost: predstavlja ponazoritve za pridobitev otrokovih izkušenj, ki 

vodijo k isti abstrakciji. To načelo nakazuje, da je konceptualno učenje čim večje, če 

so otroci izpostavljeni konceptu v različnih fizičnih kontekstih ali izvedbah. Ponujene 

izkušnje se morajo pri zunanjem videzu razlikovati, hkrati pa ohraniti enako osnovno 

konceptualno strukturo. Zagotavljanje večkratnih izkušenj (ne enake izkušnje večkrat), 

z uporabo različnih materialov je namenjeno spodbujanju abstrakcije matematičnega 

koncepta. 

 Princip dinamičnosti: otrokom omogoča različne načine učenja (individualen pristop), 

ki omogočajo dolgoročnejša spoznanja. Poteka v treh fazah: skozi igro, strukturirane 

dejavnosti in s prenosom izkušenj v življenjske situacije.  

 Princip konstrukcije: poudari konstruktiven način mišljenja pri otroku in temelji na 

stalnih intuitivnih predstavah, kar omogoča ustvarjanje učne situacije namesto 

poučevalne. Otroku omogoči, da matematične koncepte razvije na svoj, intuitiven 

način, ki izvira iz lastnih izkušenj. 

Dienes (Post, 1981) je pomen matematičnega učenja povezoval s sodelovanjem okolja. 

Poudaril je individualno učenje in učne stile. Princip konstrukcije je povezal s Piagetovimi 

raziskovanji in predlagal razvojni pristop k učenju matematike, ki ustreza stopnji 

intelektualnega razvoja. 

Japelj Pavešič (2001) kot priložnosti za učenje matematike v vrtcu izpostavi matematično 

okolje in vsakodnevne dejavnosti v vrtcu. Okolje v vrtcu naj bi otroku nudilo priložnost, da se 

sreča z zapisi števil, simbolov, grafičnimi prikazi, meritvami, primeri geometrijskih teles in 

likov.  
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4.3 Poučevalne prakse 

Kavkler, Kalan in Hodnik Čadež (2015) dobro poučevalno prakso pri učenju matematike 

opredelijo kot zapleten pojem. Menijo, da moramo pri dobri poučevalni praksi upoštevati 

ciljno skupino, ki se uči; v našem primeru predšolski otrok: kako se uči, poznati razvoj 

mišljenja, metodiko matematike in raziskave, povezane s tema področjema in biti pripravljeni 

na ovire, s katerimi se bo otrok srečal pri učenju matematike. Avtorji navajajo učinkovito 

poučevanje z vidika treh kategorij (Freudenthal, 1973, v Kavler, Kalan, Hodnik Čadež, 2015): 

otrok matematiko razume, je za učenje matematike nenehno motiviran in mu ne predstavlja 

stisk ter intelektualno napreduje (komunicira na matematičen način, sodeluje pri reševanju 

problemov, analizira matematično situacijo ipd.). 

Vzgojitelji lahko pri načrtovanju matematičnih dejavnosti v vrtcu uporabijo temelje dobre 

poučevalne prakse – Hejnyijeve principe, ki otroku v matematiki omogočajo raziskovanje, s 

katerim pride do cilja (Hejny, 2018).  

Hejnyjevi principi (Hejny, 2018) temeljijo na dvanajstih ključnih načelih. Ta sestavljajo 

celovit koncept, na katerem naj bi temeljilo kakovostno organiziranje matematičnih izkušenj. 

Ta načela so grajenje miselnih shem, delovanje v okolju, povezovanje vsebin, spodbujanje 

otrokovega razmišljanja, prava motivacija, konkretne izkušnje iz življenja, matematika kot 

prijetna izkušnja, osebno znanje, vloga vzgojitelja, učenje iz napak, ustrezni izzivi in 

sodelovanje.  

O dobri poučevalni praksi v predšolskem obdobju lahko razmišljamo tudi z vidika dejavnosti. 

Le te opredelimo kot vsakodnevne strukturirane, načrtovane in nestrukturirane dejavnosti, ki 

se prepletajo z dnevno rutino in prikritim kurikulumom. Pri načrtovanih dejavnostih si 

vzgojitelj za določen cilj, ki ga želi doseči, ustvari pogoje (Japelj Pavešič, 2001). Japelj 

Pavešič (2001) opozori na uravnoteženo menjavanje načrtovanih dejavnosti in učenje 

matematike v dnevni rutini. Kroflič (2005) v analizi ravnanj vzgojiteljev v prikritem 

kurikulumu navaja, da »naj zgodnje učenje otrok poteka v situacijah, ki omogočajo globoko 

doživetje in potopitev v učno situacijo preko praktične aktivnosti« (prav tam, str.16). Ob tem 

pa opozori na to, »da dnevno rutino kot sestavino prikritega kurikuluma strukturira predvsem 

vzgojiteljevo vedenje o zakonitostih otrokovega razvoja in o strategijah zgodnjega poučevanja 
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in njegove osebne vrednostne predstave/občutki o »dobrem za otroka«, ki skupaj tvorijo 

njegovo implicitno teorijo« (prav tam, str. 11). 
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II EMPIRIČNI DEL 

5 RAZISKAVA 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Kljub večletnemu delu strokovnih delavcev po Kurikulumu za vrtce (1999) na področju 

načrtovanja področja matematike ni zaslediti raziskav. Raziskovanje mnenj in stališč 

strokovnih delavcev o dejavnostih s področja matematike lahko nudi spoznanja o načrtovanju 

in izvajanju področja matematike s Kurikulumom za vrtce.  

V skoraj dveh desetletjih uporabe Kurikuluma za vrtce se je tudi na področju matematike 

pojavilo več novih, uporabnih pristopov za obravnavanje matematičnih vsebin v predšolskem 

obdobju ter novih strategij načrtovanja (uporaba različnih virov, predvsem spleta). Smiselno 

je razmišljati o dejanski uporabi kurikuluma za načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela na 

področju matematike v praksi. Zanima nas tudi, kako vzgojitelji globalne cilje iz dokumenta 

interpretirajo in načrtujejo ter kako ocenjujejo realizacijo ciljev v predšolskem obdobju. Kljub 

opredeljeni vlogi odraslih na področju matematike v Kurikulumu za vrtce (1999) in 

pridobljeni formalni izobrazbi vzgojiteljev nas bo zanimalo tudi, kako vzgojitelji ocenjujejo 

svojo strokovno usposobljenost za načrtovanje matematičnih dejavnosti v vrtcu. 

5.2 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja smo razdelili v tri sklope vprašanj, in sicer: načrtovanje ciljev in 

dejavnosti, vrednotenje ciljev in kurikulum za vrtce. 

Načrtovanje ciljev in dejavnosti: 

 Ali vzgojitelji načrtujejo področje matematike v vrtcu s pomočjo Kurikuluma za 

vrtce? 

 Ali prihaja do statistično pomembnih razlik glede na leta delovne dobe vzgojitelja in 

stališč do Kurikuluma za vrtce kot dokumenta oziroma vira za načrtovanje?  

 S katerimi ovirami ali omejitvami se vzgojitelji srečujejo pri načrtovanju 

matematičnih dejavnosti v vrtcu? 
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 Kako vzgojitelji ocenjujejo svojo usposobljenost za načrtovanje matematičnih 

dejavnosti v vrtcu? 

Vrednotenje ciljev: 

 Katere cilje iz Kurikuluma za vrtce s področja matematike vzgojitelji največkrat in 

katere cilje najmanjkrat navajajo pri načrtovanju dejavnosti v pripravi na dejavnost? 

 Kako vzgojitelji interpretirajo posamezne globalne cilje s področja matematike? 

 Ali prihaja do statistično pomembnih razlik v izobrazbi vzgojiteljev v vrtcu in stališči 

vzgojiteljev do uresničevanja posameznih globalnih ciljev v predšolskem obdobju? 

Kurikulum za vrtce: 

 Ali vzgojitelji menijo, da je Kurikulum za vrtce še vedno primeren za načrtovanje 

matematičnih dejavnosti ter kako ocenjujejo področje matematike v Kurikulumu za 

vrtce? 

 Ali prihaja do statistično pomembnih razlik med stališči vzgojiteljev o oceni 

dokumenta glede na regijsko zastopanost vrtca? 

 Katere spremembe predlagajo vzgojitelji v Kurikulumu za vrtce na področju 

matematike? 

5.3 Metoda in raziskovalni pristop  

Osnovna raziskovalna metoda je bila deskriptivna – kavzalna neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja. 

Raziskovalni pristop, uporabljen v empiričnem delu magistrske naloge, je kvantitativna 

raziskava z elementi kvalitativnih raziskovalnih metod, s katerimi smo vsebinsko analizirali 

odgovore na vprašanja odprtega tipa. Za raziskavo smo uporabili anonimni anketni vprašalnik 

(Priloga1).  

Anketni vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok je bil sestavljen iz vprašanj, ki so se 

vsebinsko nanašala na izkušnje in mnenja, ki jih imajo vzgojitelji pri načrtovanju dejavnosti 

in interpretiranju Kurikuluma za vrtce.  

Pri interpretaciji rezultatov smo rezultate povezali z uveljavljenimi teoretičnimi ugotovitvami. 
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5.4 Vzorec 

Raziskovalni vzorec predstavlja 100 vzgojiteljev iz različnih vrtcev v Sloveniji (osrednja 

Slovenija, S, V, J in Z Slovenija). Vzorec je bil neslučajnostni, namenski. 

Preglednica 4: Struktura vzorca glede na leta delovne dobe vzgojiteljev 

Delovna doba f f % 

Od 0 do 4 leta 3 3,0 

Od 5 do 9 let 17 17,0 

Od 10 do 18 let 24 24,0 

Več kot 19 let 56 56,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Preglednica 5: Struktura vzorca glede na izobrazbo vzgojiteljev 

Dokončana izobrazba f f % 

Srednja vzgojiteljska šola 25 25, 0 

Študij predšolske vzgoje – 1. stopnja 52 52, 0 

Študij predšolske vzgoje – 2. stopnja 16 16, 0 

Drugo 7 7, 0 

Skupaj 100 100,0 

 

Preglednica 6: Struktura vzorca glede na regijsko zastopanost vrtca 

Regijska zastopanost f f % 

Osrednja Slovenija 41 41,0 

S Slovenija 20 20,0 

V Slovenija 15 15,0 

J Slovenija 18 18,0 

Z Slovenija 6 6,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Vzorec predstavlja 100 vzgojiteljev, od katerih ima večina več kot 19 let delovne dobe (56 

%). Le 3 % je vzgojiteljev »začetnikov«, ki imajo manj kot 4 leta delovne dobe. 52 % 

vzgojiteljev je opravilo izobraževanje predšolske vzgoje na 1. stopnji. Četrtina anketiranih 
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vzgojiteljev (25 %) ima na delovnem mestu vzgojitelja še srednješolsko izobrazbo. Le 7 % 

anketiranih navaja pod »Drugo«, izobrazbo iz smeri razredni pouk in profesor športne vzgoje. 

Največ anketirancev prihaja iz osrednje Slovenije (41 %), 20 % iz območja severne Slovenije, 

15 % iz območja vzhodne Slovenije, 18 % iz območja južne Slovenije, najmanj vrnjenih 

vprašalnikov pa je prišlo iz območja zahodne Slovenije (6 %). 

5.5 Opis postopka zbiranja podatkov 

V šolskem letu 2016/2017 smo oblikovali anketni vprašalnik, ki je nastal za namen 

magistrskega dela Stališča vzgojiteljev do področja matematike v Kurikulumu za vrtce. 

Avtorica vprašalnika sem Maja Toplak Primc. Vprašalnik je poleg splošnih podatkov o 

anketirancih (dokončana izobrazba, starost, delovna doba, območje dela) obsegal štirinajst 

vprašanj. Dve vprašanji odprtega tipa, sedem vprašanj zaprtega tipa in pet vprašanj v 

kombinaciji obeh tipov. V dogovoru z vodji vrtcev smo vprašalnik posredovali strokovnim 

delavcem. Zbiranje podatkov je potekalo anonimno. Vrnjene anketne vprašalnike so zbrale 

vodje vrtcev v štirinajstih dneh in nam jih vrnile po pošti na naslov avtorice vprašalnika.  

5.6 Postopki obdelave podatkov 

Kvantitativna obdelava je potekala na ravni deskripitvne statistike ter uporabi osnovne 

deskriptivne statistike numeričnih spremenljivk. Izpolnjeni anketni vprašalniki – rezultati 

raziskave  so obdelani s statističnim programom SPSS 20 in predstavljeni v obliki preglednic 

ter grafično ponazorjeni. Podatke na odprta vprašanja smo analizirali kvalitativno. 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bomo predstavili in interpretirali rezultate raziskovalnih vprašanj po sklopih. 

6.1 Načrtovanje dejavnosti in ciljev 

V sklopu Načrtovanje dejavnosti in ciljev smo se posvetili vprašanjem, ali vzgojitelji 

načrtujejo področje matematike v vrtcu s pomočjo Kurikuluma za vrtce, ali prihaja do 

statistično pomembnih razlik glede na leta delovne dobe vzgojitelja in stališč do Kurikuluma 

za vrtce kot dokumenta oziroma vira za načrtovanje, s katerimi ovirami ali omejitvami se 
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vzgojitelji srečujejo pri načrtovanju matematičnih dejavnosti v vrtcu ter kako vzgojitelji 

ocenjujejo svojo usposobljenost za načrtovanje matematičnih dejavnosti v vrtcu. 

6.1.1 Načrtovanje matematičnih dejavnosti v vrtcu  

Najprej nas je zanimalo, katere dokumente ali vire vzgojitelji najpogosteje uporabljajo za 

načrtovanje matematičnih dejavnosti v vrtcu. 

Preglednica 7: Najpogosteje uporabljeni dokumenti in viri za načrtovanje matematičnih 

dejavnosti v vrtcu 

Dokumenti in viri za načrtovanje f f % 

Kurikulum za vrtce 71 71,0 

Otrok v vrtcu – Priročnik h kurikulumu za vrtce 5 5,0 

Splet  8 8,0 

Drugo  16 16,0 

Skupaj 100 100,0 

 

V rubriki 'drugo' so vzgojitelji zapisali naslednje:  

 srednješolsko in študijsko gradivo, 

 zapiski s predavanj, 

 strokovne revije, 

 reviji Cicido, Ciciban, 

 priročniki Supra, 

 knjige, enciklopedije, 

 delovni zvezki in igre, 

 viri metodologije KZK (Korak za korakom), strokovna literatura KZK, 

 primeri dobre prakse, 

 Cicibanova matematika, 

 Mateja Videmšek (gibanje  medpodročno povezovanje), 

 Ranko Rajović: Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka, 

 Otroci potrebujemo gozd (Inštitut za gozdno pedagogiko), 

 vsakega malo. 
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Večina vzgojiteljev (71 %) za načrtovanje uporablja Kurikulum za vrtce. 16 % anketiranih je 

izbralo možnost »drugo«. Odgovore, zapisane pod drugo, smo navedli. Majhen delež 

anketiranih (8 %) načrtuje s pomočjo spleta, kar lahko označimo za pozitivno. Zanimivo je, da 

priročnik h kurikulumu, Otrok v vrtcu, uporablja le majhen delež anketiranih (5 %). 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da je osnova za načrtovanje matematičnih dejavnosti 

vzgojiteljem Kurikulum za vrtce. Ob tem vzgojitelji posegajo tudi po drugih virih, ki 

dopolnjujejo načrtovanje matematičnih vsebin. Kot je iz nanizanih odgovorov vidno, si 

vzgojitelji pri načrtovanju matematičnih dejavnosti pomagajo predvsem s praktičnimi 

usmeritvami, v manjšini je navedeno, da ob načrtovanju uporabljajo strokovno literaturo, ki 

omogoča teoretične podkrepitve področja (srednješolsko in študijsko gradivo). 

6.1.2 Razlike glede na leta delovne dobe vzgojitelja in stališča do Kurikuluma 

za vrtce kot dokumenta oziroma vira za načrtovanje  

Stališča vzgojiteljev do Kurikuluma za vrtce kot dokumenta oziroma vira za načrtovanje, smo 

primerjali z delovno dobo vzgojiteljev. Pri tem nas je zanimalo, ali se pri tem pojavljajo 

statistično pomembne razlike. 

Preglednica 8: Razlike glede na leta delovne dobe vzgojitelja in stališča do kurikuluma 

za vrtce kot dokumenta oziroma vira za načrtovanje 
 

     Kurikulum 

 

Del. doba 

Zelo primeren 

f 

f % Srednje 

primeren 

f 

f % 

04 leta 2 4,35 1 1,93 

59 let 6 13,04 11 21,15 

1018 let 13 28,26 10 19,23 

nad 19 let 25 54,35 30 57,69 

Skupaj 46 100 52 100 

N = 98 (2 odgovora nista bila označena) 

Test je pokazal, da med posameznimi skupinami ni statistično značilnih razlik (ANOVA; F = 

0,75, p = 0,525), kar pomeni, da delovna doba vzgojiteljic ne vpliva na mnenje o Kurikulumu 
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za vrtce. Zanimivo je tudi, da nihče Kurikuluma za vrtce ni označil kot neprimernega kot vir 

za načrtovanje; pojavljali so se samo odgovori "zelo primeren" in "srednje primeren". Če 

rezultate povezujemo s profesionalnim razvojem vzgojiteljev, nas lahko do neke mere 

presenetijo. Namreč večina anketiranih (več kot polovica) ima več kot 19 let delovne dobe. Po 

t. i. S modelu, ki ga je po Hubermanovem modelu (Valenčič Zuljan, 2012) oblikovala Petra 

Javrh (prav tam), gre pri anketirancih za etapo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja, ko se 

učitelj lahko začne zavedati institucionalnih ovir in začne uvajati spremembe, išče nove izzive 

ipd. V našem primeru pa ni zaznati, da bi anketirani v tem obdobju z oceno primernosti 

nakazali pripravljenost k uvajanju sprememb. 

Graf 1: Mnenje o Kurikulumu za vrtce glede na delovno dobo 
 

 

6.1.3 Ovire in omejitve vzgojiteljev pri načrtovanju matematičnih dejavnosti v 

vrtcu 

Anketirane vzgojitelje smo prosili, da navedejo, ali se pri načrtovanju matematičnih 

dejavnosti srečujejo s kakšnimi ovirami in katerimi.  
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Preglednica 9: Ovire in omejitve vzgojiteljev pri načrtovanju matematičnih dejavnosti v 

vrtcu 
 

Ovire in omejitve pri načrtovanju matematičnih dejavnosti v 

vrtcu 

f f % 

Ni ovir. 65 65,0 

Neznanje, pomanjkanje teoretičnih znanj, težave pri opredelitvi 

določenega cilja ali umeščenosti v ustrezno področje (matematika ali 

narava). 

10 10,0 

Pomanjkanje (že pripravljenega) materiala, pomanjkanje idej. 8 8,0 

(Pre)številčne skupine, čas. 4 4,0 

Dejavnosti na spletu, ki se ne ujemajo z dejavnostmi v Kurikulu za 

vrtce, umestitev določenih dejavnosti pod ustrezen cilj (dejavnosti, ki 

vključujejo poznavanje barv). 

4 4,0 

Pomanjkanje idej za inovativne dejavnosti. 3 3,0 

Pogosto se izvaja matematika skozi prikriti kurikulum, spontano – ni 

načrtovana v pripravi. 

2 2,0 

Večkrat podcenjevane zmožnosti otrok (otroci so premajhni za 

vsebine, določenega še ne zmorejo, prezahtevnost ciljev in vsebin za 

prvo starostno obdobje). 

2 2,0 

Pomanjkanje površin (v igralnici) za grafe, tabele, ki bi otroku 

omogočale samostojno učenje. 

1 1,0 

Pomanjkanje časa za prilagajanje dejavnosti otrokom, ki potrebujejo 

več pozornosti in časa, možnost individualnega dela. 

1 1,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Večina anketiranih vzgojiteljev (65 %) navaja, da pri načrtovanju matematičnih dejavnosti v 

vrtcu ne zaznava nobenih ovir oziroma niso navedli, da bi se srečevali z ovirami. 10 % 

vzgojiteljev navaja, da jim težave pri načrtovanju povzroča neznanje s področja matematike, 8 

% pa pomanjkanje (že pripravljenega) materiala. Kot oviro anketiranci navajajo tudi 

(pre)številčne skupine in s tem povezan čas. Število otrok na strokovnega delavca v 

slovenskem prostoru je primerljivo z evropskimi in neevropskimi državami, ki imajo 

vzpostavljen učinkovit sistem predšolske vzgoje (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008). 

Naše ugotovitve lahko povežemo z nekaterimi izsledki drugih raziskav v slovenskem 
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prostoru. V letu 2004/2005 je imelo le 63 % zaposlenih vzgojiteljic dokončano štiri- ali 

petletno srednjo šolo, kar lahko povežemo s pomanjkanjem znanja na omenjenem področju 

načrtovanja (prav tam). Pomanjkanje že pripravljenega materiala, ki predstavlja oviro pri 

načrtovanju matematičnih dejavnosti, lahko razumemo kot pomanjkanje didaktičnih sredstev 

v vrtcih. Slednje lahko vodi le v izgovor, če pogledamo z vidika Kurikuluma za vrtce (1999) 

in drugih raziskovalcev s področja otrokovega razvoja in učenja (Hodnik Čadež, 2002, Japelj 

Pavešič, 2001, Marjanovič Umek, 2001), ki največkrat navajajo omogočanje izkušenj, vlogo 

igre in vsakodnevnih dejavnosti kot sredstvo za učenje. Za omogočanje izkušenj pa otrok ne 

potrebuje vedno skrbno pripravljenih, univerzalnih didaktičnih sredstev, temveč včasih le 

situacije iz okolja, kot v svojih načelih navaja Hejny (2018). V manjšini anketiranci navajajo 

še težave pri umestitvi določenih dejavnosti pod ustrezen cilj, naveden v Kurikulumu za vrtce 

(4 %) in pomanjkanje idej za inovativne dejavnosti (3 %). Anketirani vzgojitelji navajajo tudi, 

da velikokrat ne načrtujejo in ne navedejo matematičnih dejavnosti v pripravo, jih pa izvajajo, 

običajno preko prikritega kurikuluma (2 %). Kot oviro so vzgojitelji izpostavili zastopanost 

dejavnosti za mlajše otroke, ker se jim zdijo cilji in dejavnosti prezahtevni (2 %). Le majhen 

delež (1 %) predstavljata v manjšini omenjeni oviri, a ključni za uspešno delo na vseh 

področjih, ne le na matematičnem; pomanjkanje površin, ki bi otroku omogočale samostojno 

učenje in pomanjkanje časa za otroke, ki potrebujejo več pozornosti in individualen pristop. 

6.1.4 Ocena usposobljenosti vzgojiteljev za načrtovanje matematičnih 

dejavnosti v vrtcu 

Zanimala nas je ocena anketiranih vzgojiteljev o njihovi lastni usposobljenosti za načrtovanje 

matematičnih dejavnosti tako s strokovnega vidika, kot z vidika metodične usposobljenosti. 

Rezultate prikazujemo v preglednicah. 
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Preglednica 10: Strokovna usposobljenost vzgojiteljev za načrtovanje matematičnih 

dejavnosti v vrtcu 

Strokovna usposobljenost f f % 

Zelo neusposobljen 0 0,0 

Neusposobljen 1 1,0 

Ne morem oceniti 10 10,0 

Usposobljen 79 79,0 

Zelo usposobljen 10 10,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Preglednica 11: Metodična usposobljenost vzgojiteljev za načrtovanje matematičnih 

dejavnosti v vrtcu 

Metodična usposobljenost f f % 

Zelo neusposobljen 0 0,0 

Neusposobljen 1 1,0 

Ne morem oceniti 10 10,0 

Usposobljen 75 75,0 

Zelo usposobljen 14 14,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Tako prvo kot drugo usposobljenost večina anketiranih pri sebi ocenjujejo z visoko oceno 

(usposobljen), približno 10 % celo z najvišjo oceno (zelo usposobljen). Če odgovore 

povezujemo s prejšnjim vprašanjem o ovirah pri načrtovanju matematičnih dejavnosti, kjer 

vzgojitelji navajajo kot oviro neznanje in se navežemo na ustreznost interpretacij globalnih 

ciljev (v nadaljevanju), se lahko vprašamo o sposobnostih reflektiranja lastne prakse pri 

vzgojiteljih. O slednjem opozori tudi Sentočnikova (2004, v Devjak, Skubic, 2009), ki meni, 

da bi bilo potrebno vzgojitelje usposabljati za raziskovanje in reflektiranje lastne pedagoške 

prakse. 

6.2 Vrednotenje ciljev 

V naslednjem sklopu raziskovalnih vprašanj smo želeli dobiti odgovore na vprašanja, katere 

cilje iz Kurikuluma za vrtce s področja matematike vzgojitelji največkrat in katere cilje 
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najmanjkrat navajajo pri načrtovanju dejavnosti v pripravi na dejavnost, kako vzgojitelji 

interpretirajo posamezne globalne cilje s področja matematike ter ali prihaja do statistično 

pomembnih razlik v izobrazbi vzgojiteljev v vrtcu in stališčih vzgojiteljev do uresničevanja 

posameznih globalnih ciljev v predšolskem obdobju. 

6.2.1 Največkrat in najmanjkrat navajani cilji iz Kurikuluma za vrtce pri 

načrtovanju dejavnosti v pripravi na dejavnosti s področja matematika 

Anketirane vzgojitelje smo prosili, naj označijo, kako pogosto načrtujejo posamezne cilje za 

področje matematike, navedene v Kurikulumu za vrtce. Iz slednjega smo razbrali, katere cilje 

so anketirani vzgojitelji v šolskem letu 2016/2017 najpogosteje navajali in katere najmanj 

pogosto.  

Preglednica 12: Največkrat in najmanjkrat navajani cilji iz Kurikuluma pri 

načrtovanju dejavnosti v pripravi na dejavnosti s področja matematike 

          Pogostost načrtovanja 

                                ciljev 

Cilj 

Nikoli 2x/letno 1x/mesec Vsak 

teden 

Večkrat 

na 

teden 

Ni 

odgo-

vora 

Skupaj 

1. Otrok rabi imena za števila. 1 3 21 36 38 1 100 

2. Otrok od poimenovanja 

posamičnih predmetov 

postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in 

števnikom. 

10 11 27 27 22 3 100 

3. Otrok zaznava prirejanje 1-1 

in prireja 1-1. 

0 4 34 30 32 0 100 

4. Otrok razvija miselne 

operacije, ki so osnova za 

seštevanje, odštevanje. 

10 8 25 34 22 1 100 

5. Otrok rabi simbole, s simboli 

zapisuje dogodke in opisuje 

stanje. 

1 13 24 30 32 0 100 

6. Otrok spoznava grafične 

prikaze, jih oblikuje in 

odčitava. 

8 26 47 14 5 0 100 

7. Otrok spoznava odnos med 

vzrokom in posledico.  

0 5 25 42 28 0 100 
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8. Otrok se seznanja z 

verjetnostjo dogodkov in rabi 

izraze za opisovanje 

verjetnosti dogodka. 

11 16 27 29 15 2 100 

9. Otrok išče, zaznava in 

uporablja različne možnosti 

rešitve problema.  

0 6 23 38 33 0 100 

10. Otrok preverja smiselnost 

dobljene rešitve problema.  

3 16 30 36 14 1 100 

11. Otrok spoznava simetrijo, 

geometrijska telesa in like.  

0 18 42 29 11 1 100 

12. Otrok spoznava prostor, 

njegove meje, zunanjost, 

notranjost.  

0 6 20 34 40 0 100 

13. Otrok rabi izraze za 

opisovanje položaja 

predmetov (na, v, pred, pod, 

za, spredaj, zadaj, zgoraj, 

spodaj, levo, desno …) in se 

nauči orientacije v prostoru.  

0 3 16 33 48 0 100 

14. Otrok klasificira in razvršča. 1 2 22 34 41 0 100 

15. Otrok spoznava razlike med 

merjenjem in štetjem ter 

različne in skupne lastnosti 

snovi in objektov, ki jih 

merimo, in posameznih 

objektov, ki jih štejemo.  

6 38 29 21 6 0 100 

16. Otrok se seznanja s 

strategijami merjenja dolžine, 

površine in prostornine z 

merili in enotami.  

13 51 27 8 1 0 100 

 

V nadaljevanju bomo predstavili tri zaporedno najštevilčnejše ocenjene cilje s področja 

matematike, ki se pojavljajo glede na pogostost načrtovanja s strani anketiranih vzgojiteljev v 

šolskem letu 2016/2017. Cilji, ki so jih vzgojitelji najpogosteje navedli pod »nikoli« so: otrok 

se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in enotami; otrok 

se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti dogodka in 

enakovredno ocenjena cilja otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na 

štetje in razlikovanje med številom in števnikom in otrok razvija miselne operacije, ki so 
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osnova za seštevanje, odštevanje. Najpogosteje načrtovani matematični cilji, ki jih vzgojitelji 

načrtujejo »2x/letno« so: otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in 

prostornine z merili in enotami; otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne 

in skupne lastnosti snovi in objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo in 

otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava. 1x/mesec vzgojitelji najpogosteje 

načrtujejo naslednje matematične cilje: otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in 

odčitava; otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like ter otrok zaznava prirejanje 1-

1 in prireja 1-1. Vsak teden vzgojitelji najpogosteje načrtujejo cilje: otrok spoznava odnos 

med vzrokom in posledico; otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve 

problema in enako ovrednotena cilja otrok rabi imena za števila ter otrok preverja smiselnost 

dobljene rešitve problema. Večkrat na teden pa vzgojitelji navajajo: otrok rabi izraze za 

opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, 

desno …) in se nauči orientacije v prostoru; otrok klasificira in razvršča in otrok rabi imena 

za števila. 

Z vidika razvoja matematičnega mišljenja, matematičnega izražanja in matematičnih 

spretnosti lahko povzamemo, da so najpogosteje načrtovani cilji ustrezno časovno zastopani. 

Med vsemi navedenimi cilji se najmanj pogosto pojavi zastopanost cilja, ki sledi razvoju 

seznanjanja s strategijami merjenja. Več kot polovica anketiranih vzgojiteljev (51 %) ga je 

načrtovala dvakrat letno, 13 % pa nikoli v letu anketiranja. 
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Graf 2: Največkrat in najmanjkrat navajani cilji iz Kurikuluma za vrtce pri 

načrtovanju dejavnosti v pripravi na dejavnosti s področja matematike 

 

6.2.2 Interpretacija posameznih globalnih ciljev s področja matematike 

V nadaljevanju bomo predstavili interpretacije anketirancev, ki so jih navajali za naslednje 

globalne cilje: razvijanje matematičnega izražanja, razvijanje matematičnega mišljenja in 

razvijanje matematičnih spretnosti. Navedli bomo število interpretacij, ki smo jih označili kot 

ustrezne, delno ustrezne in neustrezne. Pri vsakem od ciljev bomo navedli tudi primer za 

vsako od njih. 

Pri vsakem cilju navajamo bistvene karakteristike za vrednotenje navedenih interpretacij. 

Globalni cilj: razvijanje matematičnega izražanja 

Karakteristike, ki navajajo ustrezno interpretacijo, zajemajo naslednje izraze, pojme, 

opredelitve: otrok spoznava imena za matematične pojme in se matematično izraža (uporaba 

izrazov malo, več, več kot, za dva manj …). Delno ustrezna interpretacija kaže na povezavo 

besed z izrazi, lahko ob navedenem primeru, uporabljenim v matematiki. Neustrezna 

interpretacija ne nakazuje povezave določenih besed z matematičnimi pojmi, niti uporabo teh 

pojmov s strani odrasle osebe (vzgojitelja). 
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Primer ustrezne interpretacije: Pri otroku razvijamo rabo matematičnih izrazov, uporabnih 

v vsakdanjem življenju (uporaba števnikov, uporaba izrazov za opis položajev predmetov …). 

Primer delno ustrezne interpretacije: Ta pojem mi pomeni, da otrok zna pravilno uporabiti 

besede in besedne zveze, ki veljajo v matematiki. 

Primer neustrezne interpretacije: Spraševanje otroka z namenom izzvati pri njem izraz za 

predmet tako, da s prstom pokažem nanj (Kaj je to?). 

Preglednica 13: Ustreznost interpretacije cilja razvijanje matematičnega izražanja 

Interpretacija f f % 

Ustrezna 28 28, 0 

Delno ustrezna 28 28, 0 

Neustrezna 39 39, 0 

Ni odgovora 5 5, 0 

Skupaj 100 100, 0 

 

Globalni cilj: razvijanje matematičnega mišljenja 

Ustrezna interpretacija vključuje izraze, da otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti 

rešitve problema, spoznava odnos med vzrokom in posledico ter preverja smiselnost dobljene 

rešitve problema. Pri delno ustrezni interpretaciji ni zaznati izrazov, ki nakazujejo, da otrok 

spoznava odnos med vzrokom in posledico, je pa zaznati izraze preizkušanje, učenje z 

napakami, ki vodijo k odnosu vzrok  posledica in možnosti iskanja rešitve problema. Ob 

neustrezni interpretaciji ni zaznati izrazov, ki so kakor koli povezani z raziskovanjem otroka, 

ki bi ga vodilo k spoznavanju med vzrokom in posledico ali k možnosti reševanja problema. 

Primer ustrezne interpretacije: Da otrok opazi vzrok in posledico, verjetnost, smiselnost 

rešitve. 

Primer delno ustrezne interpretacije: Otrok se uči preko lastnih napak. Preko različnih 

dejavnosti širi matematično mišljenje (s preizkušanjem …). 
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Primer neustrezne interpretacije: Ko podam kratko navodilo, se otrok postavi, naredi, 

razume, kaj želim. 

Preglednica 14: Največkrat in najmanjkrat navajani cilji iz Kurikuluma za vrtce pri 

načrtovanju dejavnosti v pripravi na dejavnosti s področja matematika 

Interpretacija f f % 

Ustrezna 19 19, 0 

Delno ustrezna 18 18, 0 

Neustrezna 53 53, 0 

Ni odgovora 10 10, 0 

Skupaj 100 100, 0 

 

Globalni cilj: razvijanje matematičnih spretnosti 

Ustrezno interpretiranje cilja razvijanje matematičnih spretnosti vključuje izraze: otrok 

opazuje, primerja, razvršča, prireja, razporeja. Delno ustrezna interpretacija vključuje izraze, 

ki opredelijo matematične spretnosti, a se osredotoči le na določeno matematično vsebino.  

Neustrezna interpretacija globalnega cilja razvijanje matematičnih spretnosti ne vključuje 

izrazov, ki opredelijo matematične spretnosti, niti jih ni na primeru mogoče prepoznati. 

Primer ustrezne interpretacije: Otrok zna grupirati, razvrščati, meriti  glede na starost 

(igrače, kocke …). 

Primer delno ustrezne interpretacije: Otrok je zmožen prepoznati vzorec, ga dopolniti in 

nadaljevati, zna prirejati in primerjati. 

Primer neustrezne interpretacije: Otrok iz različnih kock sestavi čim večjo piramido, stolp, 

da se ta ne podre. 

  



Toplak Primc, M. (2018). Stališča vzgojiteljev do področja matematike v Kurikulumu za vrtce.  

Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF.   

65 

Preglednica 15: Ustreznost interpretacije cilja razvijanje matematičnih spretnosti 

Interpretacija f f % 

Ustrezna 6 6, 0 

Delno ustrezna 15 15, 0 

Neustrezna 69 69, 0 

Ni odgovora 10 10, 0 

Skupaj  100 100, 0 

 

Največkrat so anketirani vzgojitelji ustrezno podali interpretacijo cilja razvijanje 

matematičnega izražanja (28 %), najmanjkrat razvijanje matematičnih spretnosti (6 %). V 

povprečju 8,34 % anketiranih odgovora sploh ni podalo, iz česar lahko tudi sklepamo na 

nepoznavanje razumevanja posameznega globalnega cilja. Delež neustreznih interpretacij 

omenjenih globalnih ciljev je zelo visok, v povprečju nad 50 %. Rezultat lahko povezujemo z 

odgovori anketirancev na prej zastavljeno vprašanje: S katerimi ovirami se srečujejo pri 

načrtovanju matematičnih dejavnosti v vrtcu? 10 % anketiranih je namreč kot oviro navedlo 

»neznanje, pomanjkanje teoretičnih znanj, težave pri opredelitvi določenega cilja ali 

umeščenosti v ustrezno področje (matematika ali narava)«. Najbolj spodbudni rezultati 

interpretacij so vidni pri globalnem cilju razvijanje matematičnega izražanja, kar nakazuje na 

tesno povezanost matematike s področjem jezika in uporabo govora vzgojiteljice v različnih 

govornih položajih pri različnih dejavnostih (Marjanovič Umek, 2008). Globalni cilj 

razvijanje matematičnega izražanja je tudi sicer najmanj matematično specifičen. 

6.2.3 Stališče vzgojiteljev v vrtcu do uresničevanja posameznih globalnih ciljev 

v predšolskem obdobju 

Za posamezni globalni cilj so anketirani vzgojitelji izrazili svoje stališče, v kolikšni meri je 

cilj v predšolskem obdobju moč doseči. Svoja stališča so lahko ovrednotili z ne morem 

oceniti, v kolikšni meri je cilj dosežen, dobro znam oceniti, v kolikšni meri je cilj dosežen, zelo 

dobro znam oceniti, v kolikšni meri je cilj dosežen in možnost navedbe svojega odgovora 

drugo. Stališča vzgojiteljev do uresničevanja posameznih globalnih ciljev v predšolskem 

obdobju smo primerjali z njihovo izobrazbo.  
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Preglednica 16: Stališče vzgojiteljev v vrtcu do uresničevanja cilja razvijanje 

matematičnega izražanja v predšolskem obdobju 

 Ne morem 

oceniti 

Dobro znam 

oceniti 

Zelo dobro 

znam oceniti 

Drugo Skupaj 

IZOBRAZBA f f % f f % f f % f f % f f % 

Srednja šola 1 11,12 18 26,86 5 35,71 1 12,5 25 25,51 

Predšolska 

vzgoja – I. 

stopnja 

4 44,44 35 52,24 5 35,71 6 75,0 50 51,02 

Predšolska 

vzgoja – II. 

stopnja 

4 44,44 10 14,93 1 7,14 1 12,5 16 16,33 

Drugo 0 0 4 5,97 3 21,44 0 0 7 7,14 

Skupaj  9 100,0 67 100,0 14 100,0 8 100,0 98 100,0 

N = 98 (2 odgovora nista bila označena) 

Uresničevanje cilja razvijanje matematičnega izražanja v predšolskem obdobju zna dobro 

oceniti večina anketiranih vzgojiteljev (67 %). Zelo dobro meni, da zna oceniti uresničevanje 

tega cilja 14 % vzgojiteljev. 35 % vzgojiteljev, ki meni, da zna dobro oceniti uresničevanje 

cilja matematično izražanje, ima končan izobraževalni program predšolska vzgoja – I. 

stopnja. Pri oceni zelo dobro znam oceniti uresničevanje cilja matematično izražanje je od 14 

% vzgojiteljev 5 % s srednješolsko izobrazbo in 5 % s končanim izobraževalnim programom 

predšolska vzgoja – I. stopnja. 9 % anketiranih vzgojiteljev uresničevanja tega cilja ne more 

oceniti, od tega 4 % z izobrazbo predšolska vzgoja – I. stopnja in 4 % z izobrazbo predšolska 

vzgoja II. stopnje. 8 % anketiranih vzgojiteljev je navedlo možnost drugo. Ob tem so navajali 

znam oceniti in včasih znam, drugič ne. 

  



Toplak Primc, M. (2018). Stališča vzgojiteljev do področja matematike v Kurikulumu za vrtce.  

Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF.   

67 

Graf 3: Stališče vzgojiteljev v vrtcu do uresničevanja globalnega cilja razvijanje 

matematičnega izražanja 

 

Preglednica 17: Stališče vzgojiteljev v vrtcu do realiziranja cilja razvijanje 

matematičnega mišljenja v predšolskem obdobju 

 Ne morem 

oceniti 

Dobro znam 

oceniti 

Zelo dobro 

znam oceniti 

Drugo Skupaj 

IZOBRAZBA f f % f f % f f % f f % f f % 

Srednja šola 1 12,50 14 21,87 7 50,0 2 22,21 24 25,26 

Predšolska 

vzgoja – I. 

stopnja 

5 62,50 34 53,13 4 28,57 6 66,67 49 51,58 

Predšolska 

vzgoja – II. 

stopnja 

2 0,25 12 18,75 0 0,0 1 11,12 15 15,79 

Drugo 0 0,0 4 6,25 3 21,43 0 0,0 7 7,37 

Skupaj  8 100,0 64 100,0 14 100,0 9 100,0 95 100,0 

N = 95 (5 odgovorov ni bilo označenih) 

64 % vzgojiteljev, kar predstavlja večino, meni, da zna uresničevanje cilja razvijanje 

matematičnega mišljenja v predšolskem obdobju dobro oceniti. Od tega ima 34 % 

vzgojiteljev pridobljeno izobrazbo predšolska vzgoja – I. stopnja, 14 % srednješolsko 
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izobrazbo in 12 % izobrazbo predšolska vzgoja  II. stopnje. Tudi skupno je anketiranih 

vzgojiteljev z izobrazbo predšolska vzgoja  I. stopnja enkrat več od vzgojiteljev s 

srednješolsko izobrazbo. 8 % anketiranih vzgojiteljev uresničevanje tega cilja ne more oceniti, 

od tega 5 % vzgojiteljev z izobrazbo predšolska vzgoja  I. stopnja. 9 % anketiranih 

vzgojiteljev je navedlo možnost drugo. Ob tem je bilo zaslediti navedbo znam oceniti ter 

včasih znam, drugič ne. 

Graf 4: Stališče vzgojiteljev v vrtcu do uresničevanja globalnega cilja razvijanje 

matematičnega mišljenja 
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Preglednica 18: Stališče vzgojiteljev v vrtcu do uresničevanja cilja razvijanje 

matematičnih spretnosti v predšolskem obdobju 

      Ne morem 

oceniti 

Dobro znam 

oceniti 

Zelo dobro 

znam oceniti 

Drugo Skupaj 

IZOBRAZBA f f % f f % f f % f f % f f % 

Srednja šola 2 16,67 13 22,41 8 50,0 0 0,0 23 24,21 

Predšolska 

vzgoja – I. 

stopnja 

7 58,34 30 51,72 5 31,25 7 100,0 49 51,58 

Predšolska 

vzgoja – II. 

stopnja 

3 25,0 11 18,97 0 0,0 0 0,0 14 14,74 

Drugo 0 0,0 4 6,87 3 18,75 0 0,0 7 7,37 

Skupaj  12 100,0 58 100,0 16 100,0 7 100,0 95 100,0 

N = 95 (5 odgovorov ni bilo označenih) 

Pri uresničevanju cilja razvijanje matematičnih spretnosti v predšolskem obdobju 58 % 

vzgojiteljev meni, da ga zna dobro oceniti, kar predstavlja večino. Od tega ima 30 % 

vzgojiteljev izobrazbo predšolske smeri I. stopnje, 13 % srednješolsko izobrazbo in 11 % 

izobrazbo predšolske smeri II. stopnje. Tudi skupno je anketiranih vzgojiteljev z izobrazbo I. 

stopnje predšolske vzgoje enkrat več kot vzgojiteljev s srednješolsko izobrazbo. 12 % 

anketiranih vzgojiteljev uresničevanje tega cilja ne more oceniti, večina vzgojiteljev (7 %) 

ima izobrazbo predšolske vzgoje I. stopnje. 7 % anketiranih vzgojiteljev je navedlo možnost 

drugo, vsi z izobrazbo I. stopnje predšolske vzgoje. Ob tem so navajali znam oceniti, znam 

grobo oceniti, mislim, da znam oceniti, včasih znam, drugič ne, zaradi časovne omejenosti 

težko ocenim, a sem prepričana, da je vsak dosežek pri otroku v predšolskem obdobju 

dobrodošel v šoli. 
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Graf 5: Stališče vzgojiteljev v vrtcu do uresničevanja globalnega cilja razvijanje 

matematičnih spretnosti 

 

Zgornje preglednice in grafična ponazoritev prikazujejo stališča vzgojiteljev v vrtcu do 

uresničevanja posameznih globalnih ciljev v predšolskem obdobju v povezavi z izobrazbo 

anketiranih vzgojiteljev.  

Test Anova je pri analizi stališč do uresničevanja globalnega cilja razvijanje matematičnega 

izražanja v povezavi z izobrazbo vzgojiteljev pokazal, da med posameznimi skupinami ni 

statistično značilnih razlik (F = 1,07, p = 0,366). Prav tako ne pri analizi stališč uresničevanja 

globalnega cilja razvijanje matematičnega mišljenja v povezavi z izobrazbo vzgojiteljev (F = 

1,126, p = 0,343) in prav tako ne pri uresničevanju globalnega cilja razvijanje matematičnih 

spretnosti v povezavi z izobrazbo vzgojiteljev (F = 1,765, p = 0,160). Splošna ocena kaže, da 

znajo vzgojitelji dobro (več kot 50 %) oziroma zelo dobro oceniti uresničevanje posameznih 

globalnih ciljev s področja matematike.  

Zgornje ugotovitve lahko povežemo s preliminarnimi ugotovitvami nacionalnega poročila o 

politikah in praksah na področju prehoda otrok med vrtcem in šolo. Poročilo je bilo 

pripravljeno v okviru študije OECD Transitions (Review of policies and practices for 

transitions from early childhood to primary education). Nacionalno poročilo so pripravile 

raziskovalke Pedagoškega inštituta, dr. Maša Vidmar, dr. Tina Rutar Leban, dr. Sonja Rutar 
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(Vidmar, 2017). Ključna ugotovitev iz raziskovalnega poročila, ki jo lahko povežemo z 

ugotavljanjem stališč realizacije posameznih globalnih ciljev s področja matematike je, da se 

»Kurikulum za vrtce in program osnovne šole v največji meri razlikujeta v stopnji odprtosti in 

fleksibilnosti. Kurikulum za vrtce omogoča večjo stopnjo odprtosti – znotraj vsakega 

področja dejavnosti so opredeljeni globalni in specifični cilji, ki predstavljajo okvir, znotraj 

katerega so vsebine in dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem (strokovni delavec 

avtonomno izbira)« (Vidmar, 2017). 

Prav tako zanimivo ugotovitev v okviru raziskave TIMSS (2011) navaja Japelj Pavešič 

(2014). Staršem in ravnateljem šol je bilo postavljeno vprašanje o poznavanju znanja otrok ob 

vstopu v šolo. Starši slovenskih učencev so glede na druge države opazili sorazmerno malo 

matematičnega znanja pri svojih otrocih ob vstopu v šolo. Avtorica ob tem opozori tudi na 

previdnost obravnavanja podatkov glede na visoko vključenost otrok, ki so v vrtec vključeni 3 

leta ali več in glede na naš nacionalni dokument, ki vsebuje spoznavanje matematičnih 

konceptov, vključenih v raziskavo (prav tam). Tu prihaja do razhajanj med ugotovitvami 

raziskave in našimi ugotovitvami, kjer vzgojitelji navajajo, da znajo dobro oziroma zelo dobro 

oceniti uresničevanje posameznih globalnih ciljev v predšolskem obdobju. Ni nujno, a ob teh 

ugotovitvah lahko sklepamo, da ocena dobro znam oceniti in zelo dobro znam oceniti, 

predstavlja tudi visoko realiziranost posameznega globalnega cilja v predšolskem obdobju. 

6.3 Kurikulum za vrtce 

V tretjem sklopu raziskovalnih vprašanj smo od anketiranih vzgojiteljev želeli pridobiti 

odgovore na naslednja vprašanja: ali vzgojitelji menijo, da je Kurikulum za vrtce še vedno 

primeren za načrtovanje matematičnih dejavnosti ter kako ocenjujejo področje matematike v 

Kurikulumu za vrtce, ali prihaja do statistično pomembnih razlik med stališči vzgojiteljev o 

oceni dokumenta glede na regijsko zastopanost vrtca ter katere spremembe predlagajo 

vzgojitelji v Kurikulumu za vrtce na področju matematike? 

6.3.1 Primernost Kurikuluma za vrtce za načrtovanje matematičnih dejavnosti  

Po skoraj dveh desetletjih uporabe nacionalnega dokumenta za načrtovanje, Kurikuluma za 

vrtce (1999), nas je zanimalo, kako vzgojitelji ocenjujejo primernost dokumenta za 

načrtovanje matematičnih dejavnosti. 
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Anketirani vzgojitelji so na podlagi ponujenih odgovorov ocenili Kurikulum za vrtce z vidika 

primernosti za načrtovanje matematičnih dejavnosti. Ob tem so imeli na voljo tudi, da svoj 

odgovor utemeljijo. 

Preglednica 19: Primernost Kurikuluma za vrtce za načrtovanje matematičnih 

dejavnosti 

Primernost kurikuluma f f % 

Zelo primeren 46 46,0 

Srednje primeren 52 52,0 

Neprimeren  0 0,0 

Ni odgovora 2 2, 0 

Skupaj 100 100,0 

 

Večina anketiranih vzgojiteljev (52 %) meni, da je Kurikulum za vrtce srednje primeren za 

načrtovanje matematičnih dejavnosti. 46 % vzgojiteljev pa meni, da je še vedno zelo 

primeren. Nihče ni podal odgovora, da bil dokument neprimeren za načrtovanje. Slednje 

rezultate lahko povezujemo s ciljem Kurikuluma za vrtce, ki naj bi bil bolj odprt in fleksibilen 

v različnih programih za predšolske otroke (Kurikulum za vrtce, 1999), kar pomeni, da določa 

temeljna načela in zaželene cilje predšolske vzgoje, ne predpisuje pa konkretnih ciljev, metod 

in vsebin dejavnosti v vrtce (Batistič Zorec, 2013). Povzeto pomeni veliko avtonomnost 

vzgojiteljev pri načrtovanju in možnost vnašanja novih vsebin in idej pri svojem delo z otroki. 

Ali to vzgojiteljem ustreza, ali ne, pa je razvidno predvsem iz spodaj nanizanih utemeljitev 

odgovora o izbiri ocene, da je Kurikulum za vrtce »srednje primeren« za načrtovanje 

matematičnih dejavnosti v vrtcih. 
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Preglednica 20: Utemeljitev odgovora ocena primernosti Kurikuluma za vrtce za 

načrtovanje dejavnosti s področja matematike 

Primeren Srednje primeren 

 Naštetih je veliko osnovnih dejavnosti oz. 

predlogov, ki so nam lahko v pomoč pri 

načrtovanju ali služijo zgolj kot ideja za 

ustvarjanje novih dejavnosti. Dobro so 

zajeta vsa starostna področja in s tem 

prilagojene zahtevnosti posameznim 

aktivnostim. 

 To je naš nepogrešljiv priročnik. Je 

pregleden, zajema vsa področja 

matematike. 

 Primeri dejavnosti za oba starostna 

obdobja. 

 Mi je v pomoč. 

 Strokovnjakom gre zaupati. 

 Jasne dejavnosti in cilji za prvo starostno 

obdobje. 

 Ne omejuje in daje vzgojitelju mnogo 

manevrskega prostora za izvedbo 

dejavnosti. 

 Primeri dejavnosti kot dobra ideja za delo. 

 Ustvarjalen vzgojitelj, ki izhaja iz otrok, v 

njem najde ogromno uporabnih stvari. 

 Cilji so zastavljeni tako, da vzgojitelju 

preko razvojno procesnega načrtovanja in 

avtonomije omogočajo različne poti za 

dosego cilja, medpodročna povezovanja 

in različne nivoje glede na sposobnost 

posameznega otroka. 

 Zapisani cilji in dejavnosti so pomoč za 

realiziranje dejavnosti različnih področij. 

 Poleg Kurikuluma je potrebno uporabljati 

še različne priročnike, literaturo. 

 Nudi le nek okvir. Biti bi moral bolj 

konkreten. 

 Področje matematika bi morala biti 

razdeljena na več matematičnih področij, 

saj je zelo obsežna. 

 Potrebna bi bila poglobljena razlaga 

globalnih ciljev in ciljev. Primeri 

dejavnosti so stvar vzgojiteljevih znanj in 

kreativnosti. 

 Preohlapnost konkretnih ciljev. 

 Premalo inovativnih dejavnosti. 

 Glede na to, da izhajamo iz otrok in 

situacij, ne nudi dovolj. 

 Srednje uporaben zaradi preabstraktnih 

ciljev. 

 Manjkajo konkretni primeri dejavnosti, 

neposredno uporabnih za doseganje cilja. 

 Preveč na splošno. 
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Če uporabljaš tudi priročnik, je 

Kurikulum veliko bolj razumljiv (mogoče 

je Kurikulum za mlade vzgojitelje težko 

razumljiv). 

 

Zaznati je, da si vzgojitelji želijo bolj konkretno zapisane cilje, povezavo zapisanih dejavnosti 

z določenimi cilji in celo poglobljeno razlago globalnih ciljev in ciljev. Sklepamo, da si 

vzgojitelji v kurikulumu želijo imeti na voljo tudi teoretična izhodišča npr. s področja 

matematike. Na drugi strani pa vzgojitelji ocenjujejo Kurikulum za vrtce (1999) kot 

»primeren«, ravno zaradi ciljev, zapisanih na način, ki omogočajo avtonomijo vzgojitelja in 

razvojno procesno načrtovanje. 

6.3.2 Razlike med stališči vzgojiteljev o oceni dokumenta Kurikulum za vrtce 

glede na regijsko zastopanost vrtca 

Zanimalo nas je, ali prihaja med stališči vzgojiteljev o oceni dokumenta do statistično 

pomembnih razlik glede na regijsko zastopanost vrtca, iz katerega prihajajo anketiranci. 

Preglednica 21: Razlike med stališči vzgojiteljev o oceni dokumenta glede na regijsko 

zastopanost vrtca  

      Zelo primeren Srednje 

primeren 

Neprimeren SKUPAJ 

REGIJA f f % f f % f f % f f % 

Osrednja 

Slovenija 

20 43,48 21 40,38 0 0,0 41 41,84 

Severna Slovenija 11 23,91 9 17,31 0 0,0 20 20,41 

Vzhodna Slovenija 7 15,22 7 13,46 0 0,0 14 14,29 

Zahodna Slovenija 2 4,35 3 5,77 0 0,0 5 5,11 

Južna Slovenija 6 13,04 12 23,08 0 0,0 18 18,35 

SKUPAJ 46 100,0 52 100,0 0 0,0 98 100,0 

N = 98 (2 odgovora nista bila označena) 

Test Anova je pokazal, da med posameznimi skupinami ni statistično značilnih razlik (F = 

0,50, p = 0,735).  
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Graf 6: Stališče o oceni dokumenta Kurikulum za vrtce glede na regijo 

 

6.3.3 Spremembe, ki jih predlagajo vzgojitelji v Kurikulumu za vrtce na 

področju matematike 

V enem od vprašanj v anketnem vprašalniku smo anketirane vzgojitelje spodbudili, da 

navedejo predloge sprememb, ki bi si jih želeli v Kurikulumu za vrtce na področju 

matematike. Pridobljene odgovore smo kodirali in jih zbrali v spodnji preglednici. 

Preglednica 22: Spremembe, ki jih predlagajo vzgojitelji v Kurikulumu za vrtce na 

področju matematike 

Predlogi f f % 

Nimam pripomb. 67 67,0 

Bolj konkretni (globalni) cilji z opisom, podkrepljeni s primeri 

dejavnosti. 

16 16,0 

Bolj razčlenjeni cilji. 5 5,0 

Sistematična tabelarna urejenost (globalni cilj, cilj, dejavnost, metoda 

dela). 

3 3,0 

Konkretni cilji za vsa starostna obdobja, razdeljeno po starosti, ne le na 

dve starostni obdobji. 

2 2,0 

Navedene medpodročne povezave. 2 2,0 
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Strokovnejši pristop. 1 1,0 

Rubrika Način preverjanja ciljev. 1 1,0 

Vnos drugih pristopov in elementov predšolskih pedagogik. 1 1,0 

Skupaj 100 100,0 

 

Večina vzgojiteljev (67 %) nima pripomb in predlogov, ki bi jih želeli v Kurikulumu za vrtce 

na področju matematike oziroma jih niso navedli. Rezultat je lahko odraz primernosti 

kurikuluma ali pa tudi pomanjkanja volje do razmišljanja o odgovoru. 16 % anketiranih 

predlaga bolj konkretno zapisane (globalne) cilje, sledi še predlog o bolj razčlenjenih ciljih (5 

%) in želja po sistematični, tabelarni urejenosti v kurikulumu (3 %). Pojavi se še želja po 

navedbi ciljev glede na starost otrok in prisotnost medpodročnega povezovanja s področjem 

matematika. Naveden je bil tudi predlog rubrike Način preverjanja ciljev, predlog 

strokovnejšega pristopa in predlog po vnosu drugih pristopov in elementov predšolskih 

pedagogik. Navajanje predlogov je bilo precej splošno, tako da si je ob nekaterih težko 

ustvariti jasno razlago, kaj si lahko pod določenim predlogom razlagamo.  

6.4  Povzetek ugotovitev 

V nadaljevanju bomo navedli odgovore na vsakega od zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Na 

raziskovalna vprašanja o stališčih vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce 

bomo odgovorili v treh sklopih: načrtovanje ciljev in dejavnosti, vrednotenje ciljev in 

področje Kurikuluma za vrtce. 

Načrtovanje ciljev in dejavnosti: 

R1: Ali vzgojitelji načrtujejo področje matematike v vrtcu s pomočjo Kurikuluma za 

vrtce? 

Na podlagi odgovorov anketiranih vzgojiteljev ugotavljamo, da večina (71 %) vzgojiteljev pri 

načrtovanju matematičnih dejavnosti uporablja Kurikulum za vrtce. Spodbudni so podatki, da 

le 8 % anketirancev navaja uporabo spleta, ki gotovo ne nudi strokovne podlage za 

načrtovanje v tolikšni meri kot Kurikulum za vrtce. Le 5 % anketiranih vzgojiteljev navaja 

uporabo priročnika h Kurikulumu, Otrok v vrtcu, 16 % anketiranih pa načrtuje matematične 
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dejavnosti s pomočjo drugih virov, katerih naslovi nakazujejo medpodročne povezave s 

področjem gibanja, s praktičnimi vsebinami in trenutno aktualnimi vsebinami. 

R2: Ali prihaja do statistično pomembnih razlik glede na leta delovne dobe vzgojitelja in 

stališč do Kurikuluma za vrtce kot dokumenta oziroma vira za načrtovanje?  

Rezultati stališč vzgojiteljev do Kurikuluma za vrtce, kot vira za načrtovanje dejavnosti v 

vrtcu z vidika let delovne dobe anketirancev, kažejo, da med njimi ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik. Raziskava ni pokazala razlik kljub precejšnji razpršenosti anketirancev v 

številu let delovne dobe. 

R3: S katerimi ovirami ali omejitvami se vzgojitelji srečujejo pri načrtovanju 

matematičnih dejavnosti v vrtcu? 

Večina anketiranih vzgojiteljev (65 %) navaja, da se ne srečuje s kakršnimi koli ovirami ali 

omejitvami pri načrtovanju matematičnih dejavnosti v vrtcu. 10 % jih navaja, da jim ovire 

povzroča pomanjkanje znanja s področja matematike. Večkrat vzgojitelji navajajo tudi ovire v 

zvezi s praktično izvedbo dejavnosti, ko navajajo pomanjkanje materiala (8 %). Izpostavijo 

tudi pomanjkanje časa kot omejitev za načrtovanje matematičnih dejavnosti v vrtcu in ob tem 

preštevilčne skupine, ki jih določajo normativi. Ob tem si vzgojitelji želijo tudi čas in možnost 

drugih prilagoditev za otroke, ki potrebujejo več pozornosti. 

R4: Kako vzgojitelji ocenjujejo svojo usposobljenost za načrtovanje matematičnih 

dejavnosti v vrtcu? 

Vzgojitelji so svojo usposobljenost za načrtovanje matematičnih vsebin v vrtcu ocenjevali s 

strokovnega in metodičnega vidika. Večina anketiranih, povprečno 77 %, svojo 

usposobljenost ocenjujejo z visoko oceno (usposobljen). Približno 10 % celo z najvišjo oceno 

(zelo usposobljen). Če odgovore povezujemo s prejšnjim vprašanjem o ovirah pri načrtovanju 

matematičnih dejavnosti, kjer vzgojitelji navajajo kot oviro neznanje in se navežemo na 

ustreznost interpretacij globalnih ciljev (v nadaljevanju), se lahko vprašamo o sposobnostih 

reflektiranja lastne prakse pri vzgojiteljih. 
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Vrednotenje ciljev: 

R5: Katere cilje iz Kurikuluma za vrtce s področja matematike vzgojitelji največkrat in 

katere cilje najmanjkrat navajajo pri načrtovanju dejavnosti v pripravi na dejavnost? 

V šolskem letu 2016/2017 so anketirani vzgojitelji v svojih pisnih pripravah s področja 

matematika najmanjkrat navajali cilj: otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, 

površine in prostornine z merili in enotami. 2x letno so pogosto navajali cilj: otrok se 

seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili in enotami. 

1x/mesec vzgojitelji najpogosteje načrtujejo naslednje matematične cilje: otrok spoznava 

grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava, otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like 

ter otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1. Vsak teden so vzgojitelji načrtovali cilje: otrok 

spoznava odnos med vzrokom in posledico, otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti 

rešitve problema in enako ovrednotena cilja otrok rabi imena za števila ter otrok preverja 

smiselnost dobljene rešitve problema. Večkrat na teden so vzgojitelji načrtovali cilj: otrok 

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

spodaj, levo, desno …) in se nauči orientacije v prostoru, otrok klasificira in razvršča in otrok 

rabi imena za števila. Menimo, da so najpogosteje navajani cilji zelo povezani z dnevno 

rutino v predšolskem obdobju in hkrati zahtevajo najmanj vzgojiteljeve priprave ter sredstev 

za dejavnosti, s katerimi jih lahko uresničujejo. 

R6: Kako vzgojitelji interpretirajo posamezne globalne cilje s področja matematike? 

Največkrat so anketirani vzgojitelji ustrezno podali interpretacijo cilja razvijanje 

matematičnega izražanja (28 %), najmanjkrat razvijanje matematičnih spretnosti (6 %). V 

povprečju 8,34 % anketiranih odgovora sploh ni podalo, iz česar lahko tudi sklepamo o 

nepoznavanju razumevanja posameznega globalnega cilja. Delež neustreznih interpretacij 

omenjenih globalnih ciljev je zelo visok, nad 50 %. 

R7: Ali prihaja do statistično pomembnih razlik v izobrazbi vzgojiteljev in stališčih do 

uresničevanja posameznih globalnih ciljev v predšolskem obdobju? 

Pri analizi stališč do uresničevanja posameznih globalnih ciljev v povezavi z izobrazbo 

vzgojiteljev ne prihaja do statistično pomembni razlik. Splošna ocena kaže, da znajo 
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vzgojitelji dobro (več kot 50 %) oziroma zelo dobro oceniti uresničevanje posameznih 

globalnih ciljev s področja matematike.  

Kurikulum za vrtce: 

R8: Ali vzgojitelji menijo, da je Kurikulum za vrtce še vedno primeren za načrtovanje 

matematičnih dejavnosti? 

Večina anketiranih vzgojiteljev (52 %) meni, da je Kurikulum za vrtce srednje primeren za 

načrtovanje matematičnih dejavnosti. 46 % vzgojiteljev pa meni, da je še vedno zelo 

primeren. Nihče od anketiranih ni podal odgovora, da bil dokument neprimeren za 

načrtovanje. 

R9: Ali prihaja do statistično pomembnih razlik med stališči vzgojiteljev o oceni 

dokumenta glede na regijsko zastopanost vrtca? 

Do statistično pomembnih razlik med stališči vzgojiteljev o oceni dokumenta glede na 

regijsko zastopanost vrtca, iz katerega prihajajo anketiranci, ne prihaja. 

R10: Katere spremembe predlagajo vzgojitelji v Kurikulumu za vrtce na področju 

matematike? 

Večina vzgojiteljev (67 %) nima pripomb in predlogov, ki bi jih želeli v Kurikulumu za vrtce 

na področju matematike oziroma jih ni niso navedli. 16 % anketiranih predlaga bolj konkretno 

zapisane (globalne) cilje, sledi še predlog o bolj razčlenjenih ciljih (5 %) in želja po 

sistematični, tabelarni urejenosti v kurikulumu (3 %). Pojavi se še želja po navedbi ciljev 

glede na starost otrok in prisotnost medpodročnega povezovanja s področjem matematika.  
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7 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo se ves čas osredotočali na Kurikulum za vrtce, ki je v veljavi že 

vrsto let. Starejša populacija zaposlenih v vrtcih ga lahko primerja s prej veljavnim Vzgojnim 

programom, ki je bil visoko strukturiran program. Kurikulum za vrtce, ki vzgojiteljem nudi 

večjo avtonomnost in tudi odgovornost, so strokovni delavci spoznali ob postopnem uvajanju, 

ki je potekalo kot del stalnega strokovnega izobraževanja ali že ob izobraževanju. 

V praksi je opaziti prizadevanja različnih institucij, ki se ukvarjajo s predšolsko vzgojo, po 

vpeljevanju novih ali bolj poglobljenih smernic dela v vrtcih. S strani Zavoda za šolstvo na 

primer je bilo pred nekaj leti veliko pozornosti namenjene začetnemu predopismenjevanju v 

predšolskem obdobju, posvečali so se rekonceptualizaciji časa v vrtcih, sprejemanju 

medkulturnih razlik ipd. Področje matematike v Kurikulumu za vrtce velja za bolj 

zapostavljeno. 

Ob analizi rezultatov v empiričnem delu je opaziti, da velja celo s strani vzgojiteljev za precej 

nepoznano. Kljub temu, da je Kurikulum za vrtce, kot dokument za strokovno podlago dela v 

vrtcih v veljavi že skoraj dve desetletji, velja razmisliti o poznavanju vsebin s strani 

strokovnih delavcev. Nikakor ne bi bilo odveč v stalna strokovna usposabljanja vključiti tudi 

vsebine s področja Kurikuluma za vrtce. 

Ugotovili smo, da vzgojitelji sicer visoko ocenjujejo svojo strokovno in metodično 

usposobljenost, a rezultati kažejo na neustrezno interpretiranje globalnih ciljev s področja 

matematike ter težave pri oceni uresničevanja določenih globalnih ciljev. Aktualno stanje bi 

izboljšala kvalitetna ponudba izobraževanj s področja matematike na predšolskem področju 

ter tudi akcijski oziroma raziskovalni projekti na področju matematike s strani najvišjih 

institucij, ki so odgovorne za področje predšolske vzgoje. Slednje bi moralo temeljiti 

predvsem na ustrezni samoevalvaciji strokovnih delavcev. 

Rezultati stališč vzgojiteljev do Kurikuluma za vrtce z vidika let delovne dobe anketirancev 

niso pokazali statistično pomembnih razlik. Prav tako ne prihaja do statistično pomembnih 

razlik v izobrazbi vzgojiteljev in stališčih do uresničevanja posameznih globalnih ciljev v 

predšolskem obdobju, niti med stališči vzgojiteljev o oceni dokumenta, glede na regijsko 

zastopanost vrtca. Slednje je lahko zaskrbljujoč podatek, če upoštevamo, da je velik delež 



Toplak Primc, M. (2018). Stališča vzgojiteljev do področja matematike v Kurikulumu za vrtce.  

Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF.   

81 

anketirancev prihajal iz osrednje Slovenije, ki ima gotovo boljše možnosti za stalni 

profesionalni razvoj vzgojiteljev. 

Ocena Kurikuluma za vrtce s strani vzgojiteljev, vključenih v raziskavo, je pokazala, da je 

dokument primeren za načrtovanje ter da večina vzgojiteljev nima bistvenih pripomb in 

predlogov za spremembe. Pa vendar bi ob morebitni prenovi dokumenta za načrtovanje 

dejavnosti v vrtcih poleg nekaterih predlogov sprememb prišle v pomoč tudi nanizane 

utemeljitve ocene Kurikuluma za vrtce s področja načrtovanja matematičnih dejavnosti, kjer 

je zaznati željo po večji teoretični opredelitvi ciljev, sistematičnosti pri opredelitvi ciljev glede 

na dejavnosti in starost otrok ter tudi po načinu preverjanja uresničevanja doseženih ciljev. 

Zanimivo bi bilo tudi opraviti raziskavo, kako se vzgojitelji pripravijo na izvajanje 

matematičnih dejavnosti ter nato preveriti dosežene cilje pri otrocih. Pomembna je tako pisna, 

kot metodična priprava. Slednje bi nudilo koristen uvid v kakovost izvajanja matematičnih 

dejavnosti in s tem poznavanja otrokovega razvoja in metodike matematike. 

Raziskava stališč vzgojiteljev do področja matematike v Kurikulumu za vrtce bi morda 

prinesla bolj objektivne ocene in oprijemljive rezultate, če bi bila izvedena s tehniko 

intervjuja, ki ne omogoča že določenih stališč. Gotovo bi pri raziskavi stališč pomembno 

vplival tudi izbor anketirancev z določeno stopnjo izobrazbe, delovno dobo anketirancev ali 

izbor glede na naziv vzgojitelja. Metoda raziskovanja z anketnim vprašalnikom je tako dala 

manj natančne podatke o stališčih vzgojiteljev. Najbolj se je to izkazalo pri vprašanju o 

interpretaciji globalnih ciljev, kjer veliko anketirancev ni podalo svoje interpretacije, ter tudi 

pri vprašanjih, kjer naj bi anketiranci svoj odgovor utemeljili.  

Nadaljnje raziskovanje bi bilo lahko razširjeno na  vključitev pedagoških vodij, ki spremljajo 

vzgojiteljevo strokovno delo. In sicer v smislu primerjave med oceno strokovne 

usposobljenosti na področju matematike s strani vzgojitelja in s strani pedagoških vodij. Poleg 

tega bi lahko preverili doseganje nekaterih ciljev pri otrocih na matematičnem področju. Za 

posamezen cilj bi primerjali oceno doseganja s strani staršev otrok z oceno vzgojiteljev.  

Z magistrskim delom bomo vzgojitelje v vrtcih ozaveščali predvsem o pomenu razvoja 

matematičnih pojmov pri predšolskem otroku, o ovirah s katerimi se otrok sreča, ko se 

seznanja z matematiko, o pomenu konkretnih matematičnih izkušenj,  o ustrezni interpretaciji 
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posameznih globalnih ciljev, … Vse našteto lahko poteka v obliki strokovnih srečanj na 

strokovnih aktivih, na skupnih srečanjih vzgojiteljev, kjer poteka timsko načrtovanje 

dejavnosti ali preko objave prispevkov v strokovnih publikacijah. 
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9 PRILOGA 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovana vzgojiteljica, spoštovani vzgojitelj! 

Sem Maja Toplak Primc, študentka podiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V magistrskem delu z naslovom Stališča vzgojiteljev do 

področja matematike v Kurikulumu za vrtce želim raziskati stališča vzgojiteljev do področja 

matematike v Kurikulumu za vrtce z vidika navedenih ciljev, primerov dejavnosti in 

načrtovanja matematičnih dejavnosti ter matematičnega okolja, upoštevajoč slovenski 

Kurikulum za vrtce. Prosim Vas, da mi pomagate pri izvedbi raziskave, in sicer tako, da 

izpolnite anketni vprašalnik. Vprašalnik je anonimen in ne razkriva identitete nikogar od 

vprašanih. Zbrane podatke bom uporabila zgolj v raziskovalne namene.  

Zaradi večje preglednosti v vprašalniku za oba spola uporabljam le eno, moško obliko 

izrazov.  

Za vašo pripravljenost sodelovati in ponuditi pomoč se Vam vnaprej najlepše zahvaljujem ter 

Vam želim veliko uspehov pri nadaljnjem delu.  

S spoštovanjem,       Maja Toplak Primc, dipl. vzg 

1. Dokončana izobrazba: 

a) Srednja vzgojiteljska šola (4 leta/5 let) 

b) Študij predšolske vzgoje  visokošolski program 1. stopnja 

c) Študij predšolske vzgoje 2. stopnja 

d) Drugo:………………………………………. 

 

2. Starost 

a) Od 20 do 29 let 

b) Od 30 do 39 let 

c) Od 40 do 49 let 

d) Več kot 50 let 
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3. Delovna doba: 

a) Od 0 do 4 let 

b) Od 5 do 9 let 

c) Od 10 do 18 let 

d) Več kot 19 let 

4. Območje vrtca v katerem delate:  

a) Osrednja Slovenija  

b) S Slovenija  

c) V Slovenija  

d) J Slovenija  

e) Z Slovenija  

5. Katere dokumente, vire najpogosteje uporabljate za načrtovanje področja matematike v 

vrtcu? Obkrožite le en odgovor. 

a) Kurikulum za vrtce 

b) Otrok v vrtcu – Priročnik h kurikulumu za vrtce 

c) Splet 

d) Drugo:…………………………………………… 

6. Označite, kako pogosto načrtujete posamezne cilje za področje matematike. Osredotočite 

se na tekoče leto.  

1. Otrok rabi imena za števila. 

nikoli 2x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

2. Otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in števnikom. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

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

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 
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4. Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

5. Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

6. Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.  

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

7. Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

8. Otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti 

dogodka. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

9. Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

10. Otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

11. Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 
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12. Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

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

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

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

14. Otrok klasificira in razvršča. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

15. Otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti 

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

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

16. Otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z merili 

in enotami. 

nikoli 2 x/leto 1x/mesec vsak teden večkrat na 

teden 

 

7. Globalni cilj: razvijanje matematičnega izražanja. Zapišite vašo interpretacijo tega 

globalnega cilja. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kakšno je vaše stališče do realiziranja tega cilja v predšolskem obdobju? Obkrožite le en 

odgovor, s katerim se najbolj strinjate oziroma ga dopišite. 

a) Ne morem oceniti, v kolikšni meri je cilj realiziran. 

b) Dobro znam oceniti, v kolikšni meri je cilj realiziran. 
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c) Zelo dobro znam oceniti, v kolikšni meri je cilj realiziran. 

d) Drugo:____________________________________________________________ 

 

Zapišite na kakšen način ugotavljate doseganje omenjenega cilja pri otrocih. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

8. Globalni cilj: razvijanje matematičnega mišljenja. Zapišite vašo interpretacijo tega 

globalnega cilja. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Kakšno je vaše stališče do realiziranja tega cilja v predšolskem obdobju? Obkrožite le en 

odgovor, s katerim se najbolj strinjate oziroma ga dopišite. 

a) Ne morem oceniti, v kolikšni meri je cilj realiziran. 

b) Dobro znam oceniti, v kolikšni meri je cilj realiziran. 

c) Zelo dobro znam oceniti, v kolikšni meri je cilj realiziran. 

d) Drugo:_________________________________________________________ 

Zapišite na kakšen način ugotavljate doseganje omenjenega cilja pri otrocih. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

9. Globalni cilj: razvijanje matematičnih spretnosti. Zapišite vašo interpretacijo tega 

globalnega cilja. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kakšno je vaše stališče do realiziranja tega cilja v predšolskem obdobju? Obkrožite le en 

odgovor, s katerim se najbolj strinjate oziroma ga dopišite. 

a) Ne morem oceniti, v kolikšni meri je cilj realiziran. 

b) Dobro znam oceniti, v kolikšni meri je cilj realiziran. 

c) Zelo dobro znam oceniti, v kolikšni meri je cilj realiziran. 

d) Drugo:_________________________________________________________ 

Zapišite na kakšen način ugotavljate doseganje omenjenega cilja pri otrocih. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

10. Kako ocenjujete uporabnost Kurikuluma za vrtce za načrtovanje dejavnosti s področja 

matematike? 

a) Zelo uporaben. 

b) Srednje uporaben. 

c) Neuporaben. 

 

Utemeljite odgovor. 

 

 

 

 

11. Kako ocenjujete področje matematike v Kurikulumu za vrtce (z vidika ciljev, primerov 

dejavnosti, vloge vzgojitelja)? Obkrožite največ dva odgovora v vsakem sklopu 

vidikov, ki najbolj izražata vaše stališče. 

 

Z vidika ciljev: 

a) Cilji so zapisani preveč na splošno.  

b) Cilji so jasni. 

c) Cilji so prezahtevni za predšolsko obdobje. 

d) Za predšolsko obdobje je navedenih preveč ciljev. 

e) Pri načrtovanju dejavnosti se ciljev ne poslužujem. 
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Z vidika primerov dejavnosti: 

a) Primeri dejavnosti so uporabni pri načrtovanju. 

b) Primeri dejavnosti so prezahtevni za določeno starostno obdobje. 

c) Primeri dejavnosti zastopajo vse navedene cilje. 

d) Primeri dejavnosti niso navedeni za vse navedene cilje. 

e) Dejavnosti so premalo izvirne. 

f) Pogrešam problemske situacije. 

g) S primeri dejavnosti si ne pomagam pri načrtovanju dejavnosti. 

 

Z vidika vloge odraslih: 

a) Vloga odraslih je jasno opredeljena. 

b) Vloga odraslih je uporabna tudi kot svetovanje staršem. 

c) Vloga odraslih nudi vpogled v razvoj otrokovega mišljenja. 

d) Vloga odraslih nudi metodične postopke za realizacijo ciljev. 

e) Pri načrtovanju dela v igralnici ne izhajam iz priporočil vloge odraslega. 

 

12. Ali se pri načrtovanju matematičnih dejavnosti srečujete s kakšnimi ovirami, omejitvami? 

Katerimi? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

13. Ocenite oz. razvrstite pomembnost vsebin/sklopov v Kurikulumu za vrtce od 1 do 5 (5 je 

najbolj pomemben, 1 je najmanj pomemben):  

 Globalni cilji 

 Cilji 

 Primeri dejavnosti od 1. do 3. leta 

 Primeri dejavnosti od 3. do 6. leta 

 Vloga odraslih 
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14. Kako ocenjujete svojo strokovno usposobljenost (poznavanje področja matematika) za 

načrtovanje matematičnih dejavnosti v vrtcu? 

Zelo 

neusposobljen 

Neusposobljen Ne morem 

oceniti 

Usposobljen Zelo 

usposobljen 

 

15. Kako ocenjujete svojo metodično usposobljenost (izbira metode in oblike dela, izbira 

didaktičnih pripomočkov) za načrtovanje matematičnih dejavnosti v vrtcu. 

Zelo 

neusposobljen 

Neusposobljen Ne morem 

oceniti 

Usposobljen Zelo 

usposobljen 

 

16. Ali pri načrtovanju področja matematike uporabljate tudi druge pristope ali elemente 

predšolskih pedagogik?  

a) Hejniyevi principi 

b) Dienesovi principi 

c) Montessori pedagogika 

d) Koncept Reggio Emilia 

e) Drugo:………………………………. 

  

17. V Kurikulumu za vrtce na področju matematike predlagam naslednje spremembe: 

 

18. Bi se želeli dodatno izobraževati na področju načrtovanja matematičnih dejavnosti? 

a) Da 

b) Ne  

c) Ne vem 

 

Če ste obkrožili da, kaj bi vas zanimalo? 

 

 

 


