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POVZETEK
V diplomski nalogi je obravnavana povezava matematike z drugimi področji,
natančneje z naravo. To povezavo lahko vključimo v otrokov vsakdan. Naravo lahko
uporabimo kot vsebino za oblikovanje matematičnih problemov, motivacijo, lahko pa
tudi kot za sam učni prostor. Predstavljen je način, kako lahko na zanimiv način
spodbudimo otroka k raziskovanju – s pomočjo »matematičnega sprehoda«, ki je
prilagojen predšolskim otrokom oz. njihovi razvojni stopnji. Prvi del diplomske naloge
zajema teoretični vidik razvoja otroka, učenja matematike predšolskih otrok v
vsakdanjem življenju, v vrtcu. Naloga nam predstavlja, na kakšen način je matematika
povezana z naravo, kaj vse lahko otrok počne v njej, katere matematične vsebine oz.
pojme lahko spozna. Pomembno je, da se otrok uči iz konkretnih izkušenj, saj bo le tako
aktiven udeleženec procesa učenja. V empiričnem delu diplomske naloge sta
predstavljena sprehoda, ki sem ju izvedla v različnih letnih časih s starejšimi otroki
vrtca Čebelica iz Šentjerneja. Ob njihovih izjavah, odgovorih na zastavljena vprašanja,
ob dejavnostih in končnih izdelkih je razvidno, kaj že znajo in kaj so se s samim
sprehodom novega naučili.

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, matematika, narava, matematika in
narava
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SUMMARY – A “mathematical walk” with
preschool children
The thesis discusses the connection of mathematics with other areas, specifically with
the nature. This connection can be included in child's everyday life. Nature can be used
as content for the creation of mathematical problems, the motivation, and also as
a learning

space for child.

With

the

help

of »mathematical walk« that

is

tailored for pre-school children and their stage of development is presented an
interesting

way

to

encourage

a

child

to

explore. The

first

part

of the

thesis covers theoretical aspects of child’s development and preschool learning of
mathematics in

everyday life in

kindergarten. It

presents us the

way mathematics

is related to the nature and how children can learn it from nature. It is
important that children learn from practical experience, as it will be an active participant
in the process of learning. The empirical part of the thesis presents two walks which I
had carried out in different seasons with older children from kindergarten Čebelica
(Bee) from Šentjernej. Their statements, answers to the questions, their activities and
procucts shows what they had already known and what had learned from the walk.

KEY WORDS: preschool children, mathematics, nature, mathematics and nature

II

Turk, Ž. (2011). »Matematični sprehod« s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

KAZALO VSEBINE
1 UVOD ______________________________________________________________ 1
2 UČENJE Z NARAVO _________________________________________________ 3
3 UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU _________________________________ 5
3.1 Teorije otrokovega razvoja __________________________________________ 7
4 KURIKULUM ZA VRTCE _____________________________________________ 9
4.1 Cilji kurikula za vrtce _______________________________________________ 9
4.2 Matematika v kurikulu _____________________________________________ 10
4.3 Vloga odraslih ___________________________________________________ 12
5 NARAVA KOT OKOLJE ZA RAZVIJANJE MATEMATIČNIH POJMOV _____ 15
5.1 »Matematični sprehod« ____________________________________________ 15
6 EMPIRIČNI DEL ____________________________________________________ 18
6.1 Opredelitev problema ______________________________________________ 18
6.2 Raziskovalna vprašanja: ____________________________________________ 18
6.3 Hipoteze ________________________________________________________ 18
6.4 Raziskovalna metodologija _________________________________________ 19
6.5 Potek raziskovanja in analiza ________________________________________ 19
6.6 Rezultati in interpretacija ___________________________________________ 20
7 ZAKLJUČEK _______________________________________________________ 54
8 LITERATURA ______________________________________________________55
9 PRILOGE __________________________________________________________57
Priloga 1: Vrstični diagram, uporabljen pri merjenju razdalje
Priloga 2: Slike izdelovanja maket

III

Turk, Ž. (2011). »Matematični sprehod« s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

1 UVOD
Matematiko uporabljamo skoraj v vsakem trenutku, ne da bi se tega sploh zavedali.
Sprva pomislimo na računanje, vendar ni le to – matematiko lahko odlično povežemo z
drugimi področji, velikokrat jo lahko prav z naravo. Opazimo lahko mnogo
matematičnih zakonitosti, pojavov, ki nas spremljajo povsod, kjer smo. V vrtcu je
matematika prisotna skoraj vsepovsod, saj ni dejavnosti, kjer ne bi našli neke
matematične zakonitosti. Učenje matematike poteka nevsiljivo preko dnevne rutine in
številnih drugih dejavnostih, ki se zvrstijo tekom dneva.
Otrokom moramo omogočiti, da raziskujejo in odkrivajo naravo, ter to raziskovanje
povežejo še z matematiko, pri katerih štejejo, primerjajo, urejajo predmete, opazujejo
vzorce … (Krnel, 2001).
»Otrok se v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj sreča z matematiko. Števila, oblike,
orientacija v prostoru in merjenje so vsebine, ki jih srečuje tako rekoč na vsakem
koraku. Otrok si vsebine iz matematike tudi precej priredi. Tako na primer trileten otrok
»šteje« ena, dve, tri, pet, sedem, enajst, trinajst in je s svojim »štetjem« prav zadovoljen
ter ga vedno znova na enak način uporablja. Zanj tudi ni bistvene razlike med
kvadratom in kocko …« (Hodnik Čadež, 2002, str. 5)
Otroka začnemo že kmalu seznanjati z matematiko, in sicer tako, da naštevamo števila,
ga seznanjamo z velikostnimi odnosi, npr. manjši, večji …, z orientacijo v prostoru,
različnimi oblikami … Pri tem je potrebno upoštevati interes, izkušnje in predznanje
otrok. Tako se otroci ob reševanju realnih matematičnih problemov učijo o
matematičnih pojmih in strategijah (De Corte idr., 1996, po Hodnik Čadež, 2002).
Otroci naj bodo čim bolj aktivno vključeni v načrtovanje in izvajanje dejavnosti v vrtcu,
saj so sposobni prenosa strategij reševanja vsakdanjih situacij na reševanje
matematičnih problemov. Sodelujejo lahko pri načrtovanju rojstnega dne, dejavnosti,
pripravi na pohod, izlet … Pri tem je pomembno, da kritično ovrednotimo izvedeno
dejavnost, saj bodo tako otroci sposobni prenašati strategijo, načrt, izvedbo in
dejavnosti na reševanje matematičnih problemov (Hohmann idr., 1978; Askew idr.,
1995, po Hodnik Čadež, 2002).
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Ker imam na matematiko vselej lepe spomine, sem se odločila, da izdelam diplomsko
nalogo v povezavi ravno s tem področjem. Ker učenje matematike ne poteka le v
igralnici, temveč vsepovsod, tudi na običajnem sprehodu, sem izpeljala matematično
dejavnosti kar na prostem. Otrokom sem želela prikazati, da nas matematika spremlja
vsepovsod, kjer smo.
Praktični del diplomskega dela sem izvedla v dveh delih, prvega sem marca, drugega pa
maja na strnjeni praksi. Na prvem sprehodu smo opazovali, kako se matematika
pojavlja v okolici, ko le-to pokriva snežna odeja, na drugem sprehodu pa smo opazovali
lastnosti narave maja in razlike s pomladnim in zimskim sprehodom. Želela sem jim
prikazati nekaj pojavov, predmetov, vidikov življenja v naravi, ki se povezujejo z
matematiko.
Zanimalo me je:
•

Koliko so otroci zainteresirani za matematično dejavnost na prostem?

•

Ali bodo otroci zaznali matematiko v naravi?

•

Ali bodo otroci opazili razlike med prvim in drugim sprehodom?

Odgovore na ta vprašanja sem dobila s pomočjo matematičnega sprehoda in dejavnosti
po njem. Prikazani so s fotografijami sprehoda in izdelkov ter z zapisanimi izjavami
otrok. V analizi sem predstavila odzive otrok na pridobljeno znanje ob obeh sprehodih
in dejavnostih.
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2 UČENJE Z NARAVO
»Predstavljajte si otroke, ki plezajo visoko med razprostrtimi vejami zelo starega
drevesa ali s palicami in kamni zajezujejo žuboreči potok. Predstavljajte si jih, kako
globoko sredi gozda izdelujejo loke in puščice ali začudeno opazujejo zgubanega
kačjega pastirja, kako leze iz bube. Vse to je del igranja v veličastni naravi –
domišljijske igre, vznemirljive pustolovščine in osupljiva odkritja. Svet narave je
prostor za raziskovanje, učenje o tveganju, krepitev samozaupanja in pobeg v
domišljijo.« (Danks, Schofield, 2007, str. 10)
Tako lahko navaden potep postane pustolovščina, v kateri se otroci naučijo kaj novega,
s tem pa se tudi bolj zavedejo okolja (Cornell, 1994).
Spoznavanje okolja je lahko hkrati cilj in proces, saj se postopno oblikujejo pojmi in
razvija mišljenje. Otroci namreč začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati
z razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. Vse dejavnosti v
okolju vodijo k oblikovanju miselnih operacij, temeljnih pojmov, kot so prostor in čas,
gibanje in sile, predmet in snov, pojem živega, k spoznavanju odnosov med predmeti ali
odnosov med bitji in okoljem, v katerem živijo (Krnel, 2001).
Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se otroci gibljejo. Pa vendar
je ta majhni del sveta neizmerno pisan in zanimiv. Kar vidijo, želijo povohati, okusiti ali
prijeti. Kar slišijo, želijo videti z vsem, kar je dosegljivo in dovolj priročno. Otroško
okolje je potrebno razširiti, ga narediti še bolj različnega. Iz vrtca naj se dejavnosti s
področja narave razširijo tudi na okolico vrtca (Krnel, 2001).
»Širše okolje je lahko mesto ali podeželje, ki leži v različni pokrajini. Ta je lahko
hribovita in poraščena, obdelana ravnina, gorski svet ali morska obala. Okolja so lahko
naravna ali kultivirana, tako okolje je npr. mestni park. Če želimo spoznavati živo
naravo, se v vrtcu lahko omejimo na ožja življenjska okolja, na dvorišče, ki ga ima
skoraj vsak vrtec, na bližnji park ali mestni trg, na cvetlične grede ali zelenjavne
vrtičke. V teh okoljih otroci odkrivajo lastnosti živega, kaj leze in kaj se premika in kaj
raste ali oveni, kdo ali kaj je komu hrana in kakšna so zavetišča in domovanja. Isto
okolje nudi seveda tudi drugačna srečanja in vprašanja, npr. kakšen je vzorec tlaka ali
opek v zidu, kje škriplje gugalnica, v koliko različnih barvah so kamenčki na posutem
3
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dvorišču, kaj je pod njimi, ali so vsi kamenčki enake velikosti, kako bi jih ločili po
velikosti ipd. Tudi gradbišče je lahko bogat vir idej vprašanj za dejavnosti, ki jih lahko
nadaljujemo v vrtcu. To so snovi in materiali, ki se uporabljajo, stroji in konstrukcije.
Kaj se dviguje ali spušča, kaj se premika v eni smeri in kaj se vrti, kdo potiska, kdo
vleče? Izkoristiti velja še druge zanimive naprave ali konstrukcije, to so lahko mostovi,
viseči mostovi, žičnice, predori, pomole. Čemu služijo, iz česa so, kako so visoki, dolgi,
široki ipd.?« (prav tam, str. 161)
Sprehod po travniku lahko postane nevaren lov na »dinozavre«, ki se grejejo na soncu,
sprehod mimo ribnika lahko postane vznemirljiva tekma med vejami in ladjicami.
Otroci imajo radi tudi tišino, poležavanje v visoki travi ali pa samo opazovanje reke,
potoka. Že zelo majhne otroke svet narave neustavljivo privlači, nenasitno so radovedni
in sposobni so se čuditi že najmanjšim podrobnostim. Bivanje na prostem zraku poveča
njihovo radoživost (Danks, Schofield, 2007).
Krnel pravi, da naj naravoslovni sprehod ali srečanje z okoljem, pa tudi ostale
dejavnosti nudijo nove vidike, naj poglabljajo in razširjajo vedenje, ki je nastalo le z
»opazovanjem«. Zato se »opazovanje« razlikuje od opazovanja, ki ga uvrščamo med
naravoslovne postopke (Krnel, 2001).
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3 UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Participacija je soudeležba pri odločanju in izbiranju, v vrtcu se pojavlja zlasti na
dveh področjih: v zvezi z (aktivnim) učenjem in poučevanjem ter kot princip vzgoje za
aktivno državljanstvo. V sodobnih pedagoških konceptih vrtcev nedvomno prevladuje
mnenje, da se otrok najbolje uči, kadar je aktivno udeležen v procesu učenja (Batistič
Zorec, 2010).
»Načelo aktivnega učenja izhaja iz spoznanj kognitivnih psiholoških teorij, da otrok
sam gradi svoje razumevanje in znanje. Najdemo ga že v teoriji M. Montessori, pa tudi
razlagi razvoja mišljenja Piageta in Vigotskega temeljita na prepričanju, da pri
sprejemanju informacij iz okolja ne gre za »polnjenje prazne posode« temveč za aktivno
predelavo.« (Batistič Zorec, 2010, str. 71)
Otrok informacije prilagaja svojemu načinu razmišljanja, ob tem pa se pod njihovim
vplivom tudi spreminja oz. razvija njegov način razmišljanja (Batistič Zorec, 2010).
Bruner (1996) pravi, da je učenje najuspešnejše, če je otrok v tem procesu aktiven,
soudeležen, sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel učenja,
namesto da zgolj usvaja znanje. Smith (1996) meni, da je razvoj sprememba v
mišljenju, ki je posledica participacije v problemih vsakodnevnega življenja. Čim
bogatejše in aktivnejše je otrokovo sodelovanje v raznolikih aktivnostih, ki so zanj
pomembne, tem širše socialne in kognitivne sposobnosti si bo pridobil (Batistič Zorec,
2003).
Ena takšnih dejavnosti, pri kateri je otrok aktivno vključen v proces učenja, je s
področja matematike lahko tudi »matematični sprehod«. Cotič in Hodnik (1995, po
Kosi Ulbl, 2008) zagovarjata pristop, ki bo temeljil na učinkoviti

korelaciji med

učenjem matematike in kognitivnim razvojem otroka. Podrobno načrtovano in dobro
organizirano učenje bo namreč otrokov naraven razvoj kognitivnih sposobnosti
pospeševalo in ga ustrezno dopolnjevalo. Tako ustvarjamo situacije, v katerih otroci
razvijajo svoja matematična spoznanja, vpletamo njihove izkušnje iz vsakdanjega
življenja, spodbujamo intuitivnost in kreativnost misli ter nagnjenost k samostojnemu
mišljenju. Z otroki moramo matematične probleme reševati ob upoštevanju njihove
iznajdljivosti in samostojnosti ob iskanju različnih poti, ki vodijo do rešitve.
5
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Kranjc (2001) meni, da se mora otrok zgodaj navaditi na možnost izbire (v zvezi z
vsakdanjim življenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu) in sodelovanja pri
načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev ter pri delitvi odgovornosti za skupno
sprejete odločitve.
Po mnenju Brunerja je učenje v vrtcu, šoli … aktiven oziroma participativen proces (z
vidika otroka), kadar zadostimo naslednjim merilom (Turnšek, 2004, str. 2):
•

nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah, pojmovanjih
otrok,

•

zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, s
katerimi odgovorimo na zastavljena problemska vprašanja,

•

omogočamo, da otroci nova spoznanja aplicirajo (ne le skladiščijo) oziroma jih
uporabijo za reševanje novih problemskih situacij (abstraktnih in praktičnih –
vsakodnevnih).

V strokovnih krogih zasledimo pomislek, da je uporaba pojma »aktivno učenje«
neustrezno, saj naj bi bilo vsako otrokovo učenje aktivno (tudi branje pravljice).
Pomislek Turnšek (2004, str. 2) ocenjuje kot neutemeljen: »Vsako otrokovo učenje
aktivira določene miselne procese, vendar pa ni vsak vzgojiteljev pristop k učenju
aktiven.« O aktivnem učenju oziroma poučevanju govorimo takrat, ko vzgojitelj
namenoma uporablja takšne pristope (metode, oblike, pristope …), ki zagotavljajo čim
visoko stopnjo otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja informacij, izkušenj …
in še zlasti v procesu nastajanja novega znanja, novih predstav in pojmov.
Sodobnejše razlage poudarjajo, da naj bi proces učenja in poučevanja vključeval tudi
naslednje dimenzije (Turnšek, 2004, str. 2):
•

oblikovanje otrokovih sposobnosti (miselnih, metakognitivnih, socialnih,
sposobnosti uporabe spoznanj),

•

pojmovno spreminjanje (konstrukcijo novih pomenov na osnovi obstoječih,
napačnih in nepopolnih pojmovanj),

•

razvoj otrokovih potencialov (kurikulum naj bi uravnotežil različne vidike
otrokovega razvoja; prispeval naj bi k celovitem razvoju vsakega posameznika –
k duševnemu in telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepo, k osebni
odgovornosti in duhovnih vrednotam.
6
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3.1 Teorije otrokovega razvoja
Proces otrokovega razvoja je dinamičen, sodoločata ga dednost in okolje. Večina
novejših pedagoških konceptov združuje spoznanja različnih razvojnopsiholoških teorij,
najpogosteje pa v kurikulu navajajo avtorje, kot so Piaget, Bruner, Freud, Erikson,
Vigotski, njihove sodelavce in učence (Marjanovič Umek, 2001).
Pri razlagi otrokovega razvoja se ne moremo in ne smemo izogniti pluralnosti razvoja in
odraščanja v različnih kulturah ter s tem vplivu različnih dejavnikov znotraj kulture in
med kulturami, kot tudi ne pogledom na otrokov razvoj in učenje, ki so se izoblikovali v
različnih družbenozgodovinskih kontekstih. »Ti so zaznamovani z znanstvenimi
spoznanji psihologije in znotraj nje razvojne psihologije ter številnih drugih disciplin
(filozofije, sociologije, pedagogike, antropologije, etnologije), kot tudi s prevladujočimi
vzgojno-izobraževalnimi koncepti v posameznih obdobjih, ki so vselej do neke mere
odvisni od prevladujoče ideologije.« (Corsaro in Eder, 1990; Woodhead, 1999, po
Marjanovič Umek, 2001, str. 27)
Po Piagetovem mnenju se otrokov razvoj odvija po diskretno ločenih razvojnih
stopnjah, skozi katere otrok prehaja od rojstva do odraslosti po točno določenem
vrstnem redu, vsaka stopnja pa ima svoje karakteristike (Labinowicz, 1991; Hughes,
1986, po Manfreda Kolar, 2006).
Na posameznih stopnjah si otrok ob izmeničnih procesih asimilacije (vključevanje v
določeno okolje s prevzemanjem njegovih značilnosti) in akomodacije oz. prilagoditvi
postopoma izgrajuje vedno celovitejša spoznanja o objektih, vedno celovitejše miselne
strukture. »Različne miselne operacije, kot so konzervacija, grupiranje, razvrščanje,
prirejanje ena – ena, se razvijajo na vseh razvojnih stopnjah, seveda pa so otrokove
stopnje miselne strukturiranosti odgovorov in utemeljitev kakovostno zelo različne.
Učenje se praviloma prične s prepoznavanjem problema, to je z ustvarjanjem
neravnotežja v delovanju miselnih struktur.« (Marjanovič Umek, 2001, str. 27)
Po Piagetu (Manfreda Kolar, 2006) izkušnje pridobivamo prek dejavnosti s predmeti in
prek interakcij z ljudmi. Pod dejavnosti s predmeti sodijo tako fizične (manipulacija s
predmeti) kot miselne (opazovanje predmetov in sklepanje o njih) dejavnosti. S
ponavljanjem ene in iste dejavnosti se iz nje izluščijo tipične lastnosti obravnavanega
objekta (tisto, kar se pri teh dejavnostih vedno znova ponavlja). Izkušnje tako postanejo
7
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shematične, tj. oblikujejo se neke abstraktne strukture – sheme. Le-te se medsebojno
usklajujejo, kombinirajo in predstavljajo osnovo za pridobivanje novih izkušenj v
interakciji z okoljem. Piaget razlikuje med dvema vrstama izkušenj: izkušnje, ki
izhajajo iz lastnih objektov in izkušnje, ki izhajajo iz dejavnosti na teh objektih. V
slednjem primeru postanejo posamezne lastnosti objektov sčasoma nepomembne, zato
lahko take aktivnosti ponotranjimo. »Tovrstnim izkušnjam bi lahko rekli logičnomatematične izkušnje (posameznik ve, da določenih zaključkov ne more ovreči s
fizičnimi protiprimeri). Otrok pa v začetku ne more razviti logično-matematičnega
sklepanja brez konkretnih izkušenj. Šele ko ponotranjena dejanja oblikujejo sheme,
lahko razmišlja in sklepa tudi brez konkretnih izkušenj.« (Manfreda Kolar, 2006, str. 2)
Vigotski (1962) je v svoji sociokulturološki teoriji razvoja mišljenja kritičen do
Piagetovega pogleda, češ da je treba čakati, da je otrok pripravljen na posamezno
razvojno stopnjo in s tem razvoj prepustiti spontanosti. Sam meni, da je enako
pomembno učenje, ki bi moralo biti korak pred razvojem in tako spodbujati razvoj, še
posebej znotraj razlike med aktualnim, že doseženim, in potencialnim razvojem, ki bi ga
otrok lahko dosegel. Pri tem posebej poudarja pomen socialnega učenja, ki poteka med
kompetentnimi vrstniki ali odraslimi. »Prav v kontekstu socialnega učenja ima v
razvoju mišljenja in simbolne reprezentacije otrokove kulture, ki poteka skozi umetnost
in jezik, igro in pesem, metafore, razlage, zelo pomembno vlogo jezik. Pomembne
kulturne izkušnje se ponotranjijo v strukture otrokovega intelekta.« (Marjanovič Umek,
2001, str. 28).
Brunerjeva (1966) kognitivna teorija predstavlja tri ravni obdelave informacij, s
pomočjo katerih otrok oblikuje modele realnosti; aktivnost, slika in jezik. Avtor skozi
spiralni model razvoja, ki ga aplicira kot učenje, izpelje tezo, da otrok npr. določene
ideje, koncepte razume na intuitivni ravni in jih šele kasneje pretvori na zahtevnejšo
raven. Pri tem je njegov glavni poudarek naslednji: vsaka raven razumevanja je veljavna
in vsebine same po sebi niso »pretežke«, ker je otrok star npr. tri, štiri ali šest let. Tako
kot Vigotski, tudi Bruner meni, da je poučevanje pomemben del razvoja, oba pa pri
razvoju in učenju še posebej poudarjata pomen socialnega konteksta. Bruner (1986)
pravi, da je zgolj pripravljenost v razvoju le pol resnice, saj nekdo pripravljenost vselej
uči in ne zgolj čaka nanjo (Marjanovič Umek, 2001).
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4 KURIKULUM ZA VRTCE
»Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih
in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v
sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja.
Je dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z
novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi
rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.«
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 3)
Sprejet je bil leta 1999. Oblikovan je predvsem za t.i. dnevne programe in je hkrati
ustrezna strokovna podlaga za izpeljave v različnih programih. Namenjen je
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 ter vpetost vrtca v širše okolje (prav
tam).
V kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana načela,
temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in
iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih (prav tam).

4.1 Cilji kurikula za vrtce
Cilji kurikula za vrtce (Kurikulum, za vrtce, 1999, str. 4):
•

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 omogoča poglobljenosti na določenih področjih,

•

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

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,

•

izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

4.2 Matematika v kurikulu
»Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima npr.
pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri,
primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje, se
o njih pogovarja.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 44)
Tako navedeno področje vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka
spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja
o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa je manj, v čem so si stvari različne
in v čem podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je notri in kaj zunaj, kaj
je zdaj, prej in potem, kaj so simboli itn. (prav tam).
Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je moč nekatere naloge,
vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije
mišljenja. Vesel je, ko najde rešitev, zato praviloma išče še nove situacije, ki so vsakič
znova izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditve njegovega načina in
smeri razmišljanja (prav tam).
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»Kurikulum za vrtce (1999) navaja za v vrtec obvezujoče globalne cilje, ki so pri
matematiki zaradi didaktičnih namenov zapisani ločeno po področjih. V vsakdanji
praksi v vrtcu pa se tako prepletajo in povezujejo.« (Japelj Pavešič, 2001, str. 180)
Globalni cilji (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 44):
•

seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,

•

razvijanje matematičnega izražanja,

•

razvijanje matematičnega mišljenja,

•

razvijanje matematičnih spretnosti,

•

doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.

Cilji (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 44):
•

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,

•

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,

•

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 posameznik objektov, ki jih štejemo,

•

otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z
merili in enotami.
11
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Kurikulum za vrtce določa matematiko kot eno od vsebinskih področij dejavnosti za
delo v vrtcu. Ker pa je kurikulum izvedljiv le kot celota, je tudi matematika uresničljiva
le, ko se povezuje z drugimi področji (Japelj Pavešič, 2001):
•

z jezikom, ko otrok spoznava imena za matematične pojme in se matematično
izraža,

•

z umetnostjo, ki je brez matematike otrokom tudi ne moremo predstaviti – od
perspektive v likovni umetnosti do ritma v glasbi,

•

od merjenja do iskanja splošnih lastnosti pojavov v naravoslovju,

•

do gibanja, kjer večina pogovorov zajema matematične izraze, in

•

družbe, kjer lahko otrok živi z vrstniki, če se zna pogajati, reševati probleme in
logično sklepati.

Eno od omenjenih področij povezovanja z matematiko je tudi gibanje. S pomočjo igral
in športnih pripomočkov spoznava barve, oblike, površine, usvaja količinske izraze
(npr. veliko – malo, več – manj itn.), izraze za prostorska razmerja (npr. v – na – pod,
zgoraj – spodaj, spredaj – zadaj, med – pred itn.), časovna razmerja (počasi – hitro, prej
– potem itn.), druge protipomenske izraze (npr. težko – lahko, umazan – čist, star – nov
itn.), pri merjenju razdalje se seznanja z merskimi enotami (npr. korak, meter) itn.
(Videmšek, Kovač, 2001).
Matematiko torej lahko povezujemo in z njo dosegamo cilje tudi na drugih področjih.

4.3 Vloga odraslih
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 otroka pri igri, da mu lahko v najprimernejšem
trenutku (glede na razvoj in zanimanje otroka) pomagajo razširiti matematično znanje.
Z otrokom se morajo zelo veliko pogovarjati. V pogovoru lahko mimogrede uporabljajo
matematične izraze, opišejo možen način reševanja problema, štejejo ipd. Tudi v
povezavi z dejavnostmi drugih področij je mogoče razvijati otrokove spretnosti. Vse
dejavnosti, ki nastopajo kot primeri, so le ideje za delo, ponujene pa morajo biti v obliki
izbire za otroka in v obliki dejavnosti, ki dopušča dinamično prilagajanje težavnosti
naloge otroku. Ob matematičnih dejavnostih se mora otrok dobro počutiti, biti mu
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morajo v veselje, doživeti mora uspeh ob svojih rešitvah. Zato je pomembno, da odrasli
sprejemajo otrokove napake kot priložnost za napredovanje otroka. Otroku omogočijo,
da sam spozna, da je rešitev ali premislek napačen, in ustvarijo situacijo, v kateri otrok
pride do pravilne rešitve (npr. ob ponovitvi poskusa, z opazovanjem, kje je prišlo do
napačnega sklepanja). Otroka seznanjajo tudi s postopki preverjanja rešitve s kriteriji, ki
odločajo o njeni smiselnosti. Pojme vpeljujejo glede na zanimanje in razvoj otroka.
Primere iščejo v naravi v vsakdanjih rečeh. Otroku omogočajo, da predmete prijema in
spoznava v igri, preden jim nadenejo imena. Omogočijo mu, da se lahko varno igra s
snovmi s čim manj dodatnimi opozorili in prepovedmi. Pri štetju se moramo odrasli
zavedati, da otrok samo s štetjem ne usvoji pojma števila. Tudi če otrok zna šteti zelo
daleč od 1, morda še ne zna ob štetju niti kazati predmetov, ki jih šteje. Če je recitiranje
števil/štetje mlajšega otroka vedno enako napačno, ga sprejemamo in v tem obdobju ne
popravljamo, pač pa mu damo več priložnosti, da posluša glasno pravilno štetje drugih.
Otrok s pomočjo izkušnje spoznava, da obstajata vzrok in posledica in kako sta med
seboj povezana. Odrasli se pogovarjajo z otrokom o tem, kaj se je zgodilo najprej kot
vzrok in kaj je nastalo kot posledica. Za začetek so primerni predvsem dogodki, ki jim
je bil otrok priča ali so se zgodili v majhnem časovnem razmaku (Kurikulum za vrtce,
1999).
Otroci se seznanjajo tudi z drugimi stavbami in dosežki v stavbarstvu (npr. z mostovi,
dvigali, s podvozi, z velikimi namenskimi stavbami). Ogledajo naj si stavbe v živo, na
slikah in maketah. Odrasli spodbujajo otroka, da v čim več stvareh in situacijah opazi
ponavljajoč vzorec. Ob tem tudi opazujejo otroka, da prepoznajo, kako zahtevno
razvrščanje otrok sam že uporablja pri igri, in prilagodijo zahtevnost dejavnosti
posameznem otroku. Odrasli v vrtcu opravijo vsa merjenja, ki jih morajo zaradi svojih
opravkov, tako, da jih otroci vidijo in sodelujejo. Otroke spodbujajo, da s priročnimi
sredstvi merijo vsakdanje predmete (prav tam).
Prav tako je potrebno otrokom omogočiti, da bodo aktivni nosilci procesa učenja tudi v
projektih. Pri tem je pomembno, da je vzgojitelj še vedno najodgovornejši za uspešno
izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v smislu uresničevanja postavljenih ciljev in
nalog. Otrokom je treba dovoliti, da sodelujejo pri aktivnostih na prostem. Namesto
nekaterih igrač, ki služijo le enemu namenu, jim je treba ponuditi predmete, kot so
škatle in kocke, ter materiale, na primer vodo, pesek, semena, ter vse umetniške
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materiale, saj je za njihovo uporabo potrebna ustvarjalnost. Otrokom ni potrebno
povedati, kaj naj delajo s temi materiali, kako se uporabljajo in kaj naj bi nastalo iz njih.
Dopustite jim je treba, da jih bo vodila lastna radovednost.
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5 NARAVA KOT OKOLJE ZA RAZVIJANJE
MATEMATIČNIH POJMOV
»Otroci so rojeni matematiki. Ste že kdaj opazovali majhnega otroka, ki je hodil po
kvadratastem tlaku in pri tem preskočil vsak drugi kvadrat? Ali otroka, ki je hodil po
pločniku in se dotaknil vsake tretje prečke v ograji? Ali kdaj vidite skupino otrok, ki se
med igranjem nogometa prepirajo glede rezultata? Videti je, da imajo otroci prirojeno
težnjo po iskanju vzorcev in zakonitosti v življenju, in prav matematika jim je v pomoč
pri odkrivanju urejenosti vesolja. Osnovna matematična načela, ki jih imamo odrasli za
samo po sebi umevna – številke, računski postopki, osnovna geometrija - , so za
mladega človeka pisan vrt možnosti.« (Armstrong, T., 1999, str. 61).
Narava je področje, v katerem razvijamo otrokove sposobnosti za vključevanje v
družbeno in fizično okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja.
Naravoslovne pojme, mišljenje, sklepanje, zmožnosti reševanja problemov, postavljanje
hipotez, klasificiranje, oblikovanje konceptov področje narave postopno razvija. Ti
procesi pri otroku potekajo nezavedno in so osnove znanstvene metode v naravoslovju
(Kurikulum za vrtce, 1999).
Večina »zakonitosti« v naravi je matematičnih. Že ob pogledu na okolico opazimo
količinska razmerja, geometrijske oblike, barve, simetrijo …
Ena izmed mnogih dejavnosti, pri katerih lahko odlično opazimo pestrost narave in jo
povežemo z matematiko, je »matematični sprehod«.

5.1 »Matematični sprehod«
»Ideja takega sprehoda je ugotavljanje, na

kakšne načine in v kakšni meri je

matematika vpletena v okolico, kjer živimo, in v naše vsakdanje življenje.« (Kosi Ulbl,
2008, str. 80)
Omenjena dejavnost nudi možnost opazovanja estetskega vidika matematike – njeno
lepoto lahko občudujemo v različnih vzorcih, oblikah, simetrijah, redu, natančnosti.
Tako na ta način uresničimo enega globalnih ciljev poučevanja matematike: doživljanje
matematike kot prijetne izkušnje (prav tam).

15

Turk, Ž. (2011). »Matematični sprehod« s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

Sprehod je vpet v temo promet, torej le-ta sega preko področja družbe še v druga
področja ter življenje in delo vrtca nasploh, v zvezi s cilji pa se povezuje (Kranjc,
2001):
•

z gibanjem (načini gibanja),

•

z naravo (materiali, iz katerih so prevozna sredstva narejena),

•

z jezikom (sistem znakov, ki ureja promet; gre za urejen in dogovorjen sistem,
ki se ga moramo naučiti, če hočemo biti varni na pločniku in cesti) in

•

matematiko (zaporedje luči na semaforju, oblike znakov ipd.).

Zanimivi so rezultati raziskave, ki so jo izvedli na Pedagoški fakulteti v Mariboru
decembra 2005. V raziskavo so bili vključeni študentje četrtega letnika smeri Razredni
pouk. V okviru predmeta Didaktika matematike so izvedli dejavnost – sprehod z
matematičnimi nalogami v središču Maribora. »Matematični sprehod« za študente je bil
sestavljen iz dveh delov; v prvem delu je potekal pod vodstvom didaktika (načrtovana
pot, pripravljena vprašanja in naloge), v drugem delu pa so študenti sami izbrali pot za
nadaljevanje sprehoda ter samostojno pripravili nekaj vprašanj. Osnovni namen
raziskave je bil bolje spoznati in analizirati odnos študentov do izbrane neklasične
oblike poučevanja matematike. Osnovo izvedbe dejavnosti so predstavljali delovni listi,
na katerih so bila vprašanja in naloge z različnih področij matematike. Za pravilne
odgovore pa ni zadoščalo le matematično znanje, saj so bile naloge in vprašanja vezana
na okolico, v kateri je potekal matematični sprehod. Za uspešno reševanje so tako
»matematični sprehod« morali resnično izvesti, se ustavljati na določenih mestih –
postajah, prebrati posamezne naloge oz. vprašanja ter poiskati podatke v okolici, kjer so
se nahajali; na stavbi, na spomeniku, v vzorcu tlakovcev, obliki ulične svetilke, v
voznem redu na avtobusnem postajališču … (Kosi Ulbl, 2008).
Za nazorno predstavo o opisani aktivnosti navedimo nekaj primerov vprašanj oz. nalog
(Kosi Ulbl, 2008, str. 81):
•

Iz napisa na spomeniku Josipu Jurčiču razberi, koliko let je živel in pred
kolikimi leti se je rodil.

•

Oglej si vodomet pred Prvo gimnazijo in konstruiraj lik, ki ga vidiš, če bi
vodomet pogledal iz ptičje perspektive.

•

Katero geometrijsko telo predstavlja stekleni del ulične svetilke?
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Opravljena raziskava in individualni razgovori s študenti – udeleženci »matematičnega
sprehoda« kažejo, da je bila ponujena aktivnost sprejeta pozitivno, poleg tega pa so
študentje pokazali še zainteresiranost za izvajanje podobnih dejavnosti, ko bodo sami
učitelji v osnovnih šolah (Kosi Ulbl, 2008).
Po izsledkih študij je učenje z gibanjem bolj uspešno, kot pa učenje v klasični situaciji –
učenjem v igralnici. Dosežke učenja z gibanjem lahko pripišemo večji motivaciji otrok.
»Teoretične pojme in znanja, ki se jih dotaknejo čustva, si lažje in dobro zapomnimo. K
uspešnejšemu učenju lahko prispeva veliko kinestetičnih občutkov, ki spremljajo aktivno
igro. Otroci so pri učenju z gibanjem bolj pozorni in bolj sodelujejo. Sklenemo lahko,
da ima aktivna igra pomembno vlogo v spoznavanju teoretičnih pojmov in znanj, ker
omogoča aktiviranje več senzornih področij ter ima visoko motivacijsko vrednost.«
(Andrejka Kavčič, 2005, str. 13)
Učenje z gibanjem v širšem pomenu besede lahko opredelimo kot učenje s pomočjo
gibanja. Kadar učenje povežemo z gibanjem, se človek uči hitreje in bolj učinkovito.
Gibanje je vir zadovoljstva in sprostitve, posredno vpliva na celotno sposobnost učenja,
ker deluje na telesna čutila in na temeljne sposobnosti, kot so spomin, zaznavanje,
pozornost, orientacijo v prostoru in času, asociativno mišljenje in sposobnost reševanja
problemov (Frostig, 1989, po Andrejka Kavčič, 2005).
Matematika je torej področje, ki je neposredno povezano z drugimi področji dejavnosti.
»Matematični sprehod« je ena takih dejavnosti, v katero ne vključujemo samo
osnovnega gibanja, ki nas sprosti, pač pa tudi vsa preostala področja kurikula. Z
matematiko lahko prepletamo še naravo, družbo, jezik in umetnost. Opazujemo promet,
stavbe, prometne znake, štejemo predmete, ki jih vidimo, merimo razdalje,
napovedujemo dogodke, preizkušamo in opazujemo različne materiale … Otroci se tako
učijo neposredno, torej so aktivni udeleženci procesa učenja.
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6 EMPIRIČNI DEL
6.1 Opredelitev problema
Glede na to, da je aktivna vloga otroka in vključevanje v načrtovanje dejavnosti v vrtcu
vse bolj poudarjeno, sem si za empirični del diplomske naloge izbrala sprehod, pri
katerem bodo otroci aktivno vključeni v opazovanje okolice tudi z matematičnega
vidika. Namen empiričnega dela je bil prikazati, kako lahko na preprost način
povežemo dve oz. več področij dejavnosti v en sam skupek, t.j. »matematični sprehod«.
Glede na to, da večina dejavnosti poteka v igralnici ali znotraj vrtca, sem želela vpeljati
tak način dela z otroki, da bi se čim več srečevali z naravo in dopoldanske dejavnosti
opravljali zunaj, hkrati pa bi se srečevali tudi z matematičnimi pojmi, npr. z oblikami, s
simetrijo, z merjenjem, s štetjem, spoznavanjem grafičnih prikazov, se seznanjali z
verjetnostjo dogodkov, torej z matematičnimi pojmi, ki jih lahko opazimo v našem
okolju.

6.2 Raziskovalna vprašanja:
•

Koliko so otroci zainteresirani za matematično dejavnost na prostem?

•

Ali bodo otroci zaznali matematiko v naravi?

• Ali bodo otroci opazili razlike med prvim in drugim sprehodom z vidika
matematičnih pojmov?

6.3 Hipoteze
• Predvidevam, da bodo otroci za matematični sprehod zainteresirani.
• Predvidevam, da bodo otroci v naravi opazili matematične vsebine – vzorec,
oblike, simetrične oblike, šteli predmete …

• Predvidevam, da bodo otroci opazili razlike med prvim in drugim sprehodom v
dveh različnih letnih časih ter jih tudi našteli.
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6.4 Raziskovalna metodologija
Uporabila sem metodologijo akcijskega raziskovanja, v kateri je sodelovalo 23 otrok
skupine Modre žoge (12 dečkov in 11 deklic), starih od pet do šest let v vrtcu Čebelica,
Šentjernej.

6.5 Potek raziskovanja in analiza
Raziskovanje je potekalo v naslednjih korakih:
1. korak: načrtovanje dveh matematičnih sprehodov.
2. korak: izvedba sprehodov s skupino v mesecu marcu in maju.
3. korak: evalvacija izvedenih dejavnosti glede na zastavljene cilje pri matematiki.
Tehnike zbiranja podatkov:
Uporabila sem opazovanje z udeležbo (vključevanje v aktivnosti) z opisovanjem. Z
otroki sem izvedla polstrukturiran intervju, dokumentirala (fotografirala) sem njihove
aktivnosti med izvedbo sprehoda in med izdelovanjem makete.
Postopek obdelave podatkov:
Obdelava podatkov je kvalitativna (analiza odgovorov otrok in njihovih izdelkov).

19

Turk, Ž. (2011). »Matematični sprehod« s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

6.6 Rezultati in interpretacija
1. akcijski korak: Načrtovanje dveh »matematičnih sprehodov«

VRTEC ČEBELICA
Prvomajska cesta 9
8310 Šentjernej
Priprava na »matematični sprehod«
Študentka: Žaklina Turk
Datum: 3. marec 2011
Skupina: Modre žoge
Starost otrok: 5 do 6 let
Število otrok: 23
Vzgojiteljica: Andreja Baznik
Pomočnik: Jurij Baznik

Področje: Matematika
Povezava z ostalimi področji: narava, družba, jezik, gibanje, umetnost
Tema: »Matematični sprehod« pozimi
Cilji:
•

Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske
procese z otroki in odraslimi,

•

razvijanje matematičnih spretnosti,

•

otrok opazuje vzorce na vsakdanjih predmetih, v naravi in ga tudi sam naredi,

•

otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, spodaj, zgoraj, levo,
desno …),

•

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

•

otrok spoznava geometrijske oblike in like,
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•

otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost,

•

otrok šteje urejene reči in neurejene objekte.

Oblike dela: skupna
Metode dela: metoda pogovora
Sredstva: razne odpadne embalaže (škatle različnih oblik, pokrovčki, lepilo, moka …)
Viri in literatura: Kurikulum za vrtce

Metodični postopek:
UVOD
Otrokom najprej povem, da bomo danes šli na pravi »matematični sprehod«. Odpeljem
jih v garderobo, kjer se oblečemo oz. pripravimo na sprehod.
GLAVNI DEL
Takoj, ko pridemo ven, se ustavimo pri cesti in opazujemo količke za sneg (Zakaj so
postavljeni? Ali imajo vzorec? Se barve ponavljajo? Kako bi vi nadaljevali vzorec?)
Opazujemo tudi prometne znake, kaj pomenijo simboli na njih ter kateri lik je podoben
oz. enak obliki prometnega znaka. Pridemo do gradbišča, kjer je stavba že skoraj
dokončana. Opazujemo obliko, ki ni vsakdanja (nekje so robovi zaobljeni, nekje oglati)
ter poskušamo napovedati (verjetnost dogodka), kakšna bo stavba čez nekaj časa (kako
jo bodo dokončali, ali bo imela streho, dimnik ipd.). Vprašam jih, kakšne oblike je naš
vrtec- ga vidimo (je okrogel, oglat …), nato pa iščemo objekte, ki so podobni našemu
vrtcu. Ob poti opazujemo vzorce (če so), nato pa spodbudim otroke, da še sami
naredimo enega (npr. postavimo se v vrsto, nato pa prvi počepne, drugi stoji, tretji
počepne itd., dokler nismo vsi postavljeni v vzorec). Kaj pomeni vzorec, kako bi ga
nadaljevali? Opazujemo naše odtise v snegu (Ali so vsi enaki? Kakšni pa so? Če bi vsi
imeli enako velika stopala, bi bili odtisi enaki? Imajo odtisi kakšno obliko?). Ustavimo
se pred semaforjem in ga opazujemo (Smemo čez cesto, ko je rdeča luč? Zakaj ne, kaj
pomeni zelena luč?). Spodbujam jih tudi k štetju, npr. koliko dimnikov vidimo, koliko
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je oken na bližnji hiši, koliko avtomobilov, npr. rdečih, se pelje mimo ter tudi drevesa,
mimo katerih hodimo. Pri zadnjem se ustavimo, vprašam jih, kaj je bilo poleti oz. prej
na drevesu (listje). Kaj bo zraslo letos? Ko pridemo nazaj do vrtca, skupaj poslušamo
zvok okolice. Povem jim, naj si ga dobro zapomnijo ter tudi vse stvari, ki smo jih sedaj
opazovali. Stopimo nazaj v vrtec, se slečemo in odpravimo v igralnico.
ZAKLJUČEK
Po malici skupaj izdelamo maketo našega kraja in označimo, kje smo hodili mi (stavbe
so iz odpadnih škatel, embalaž, za drevesa pa uporabimo trši karton, za sneg nekaj moke
…). Ob izdelovanju makete se pogovarjamo o sprehodu in podajamo mnenja o njem.

VRTEC ČEBELICA
Prvomajska cesta 9
8310 Šentjernej
Priprava na »matematični sprehod«
Študentka: Žaklina Turk
Datum: 25. maj 2011
Skupina: Modre žoge
Starost otrok: 5 do 6 let
Vzgojiteljica: Andreja Baznik
Pomočnik: Jurij Baznik

Področje: Matematika
Povezava z ostalimi področji: narava, družba, jezik, gibanje, umetnost
Tema: »Matematični sprehod« pomladi
Cilji:
•

Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske
procese z otroki in odraslimi,

•

razvijanje matematičnih spretnosti,
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•

otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, spodaj, zgoraj, levo,
desno …),

•

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

•

otrok ugotavlja pravilnost napovedanih dogodkov,

•

otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like,

•

otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine z merili in enotami,

•

otrok šteje urejene reči in neurejene objekte,

•

otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost,

•

otrok razlikuje in primerja zimski in pomladni sprehod.

Oblike dela: skupna
Metode dela: metoda pogovora
Sredstva: enako dolge paličice, merilni trak, papir, risalni listi, tempera barve, razne
odpadne embalaže (škatle različnih oblik, pokrovčki, lepilo …), trava
Viri in literatura: Kurikulum za vrtce

Metodični postopek:
UVOD
Z otroki se zberemo na blazini v jutranjem krogu. Določim dva otroka, ki preštejeta,
koliko je dečkov in koliko je deklic. Primerjamo, katerih je več in ali je število enako.
Gremo pred računalnik, kjer si ogledamo slike zimskega sprehoda. Vprašam jih, kaj je
glavna značilnost zime (sneg), kako so se takrat počutili …, in jim povem, da gremo na
še en sprehod. V garderobi se obujemo in gremo ven.
GLAVNI DEL
Odpravimo se na sprehod po isti poti kot na zimskem sprehodu. Opazujemo, kaj se je
spremenilo, kaj je novega in kaj je sploh bistvena razlika (prej je bil sneg, sedaj ga ni,
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drevesa so ozelenela, ob cesti ni več količkov za sneg, dela na cesti so se končala,
stavbo so že zgradili, niso pa še uredili okolice …). Ob novozgrajeni stavbi otrokom
preberem, kaj so povedali o njej na zimskem sprehodu in ali so se napovedi uresničile.
Opazujemo, če se je oblika od takrat do sedaj kaj spremenila in kakšna je (je okrogla,
oglata). Preštejemo, če se je kaj spremenilo število zastav pri trgovini. Po enaki poti, kot
pozimi, gremo nazaj proti vrtcu. Medtem opazujemo, če bo kje kakšen metulj. Če ga ne
vidimo, jim pokažem veliko sliko. Razložim jim, da je simetričen (kaj sploh to pomeni
in na kakšen način lahko mi to naredimo) in v okolici iščemo simetrične stvari.
Opazujemo, če lahko tudi sedaj naredimo odtise naših stopal (Kje bi ga sedaj lahko
naredili?). Ko pridemo na vrtčevsko igrišče, se usedemo za veliko mizo, kjer dobi vsak
otrok risalni list in ga prepogne na pol. Na eno polovico s tempera barvami naslika pol
metulja, nato pa naredimo odtis. Ko končamo, stopimo do bližnjih dreves, kjer
primerjamo, kolikšna razdalja je med dvema drevesoma. Z relativno mersko enoto
(otroški čevelj) najprej vsak otrok izmeri, kolikokrat ga položi od prvega do drugega
drevesa. Ker bodo seveda dobili različne rezultate (vsak otrok pobarva določeno število
kvadratkov v vrstičnem diagramu), vsakemu pripravim še enako dolge paličice, s
katerimi še enkrat izmerijo razdaljo. Če bo katerega izmed otrok zanimalo, koliko meri
razdalja v cm, jo izmerimo še z merilnim trakom. Poskusimo ugotoviti, kako se
imenujeta drevesi in ali so na njiju kakšni plodovi in če so, kateri. Ko pospravimo in si
umijemo roke, razdelim malico.

ZAKLJUČEK
Po malici še enkrat skupaj izdelamo maketo našega kraja (tokrat pomladno) in
označimo, kje smo hodili mi (stavbe so iz odpadnih škatel, embalaž, za drevesa pa
uporabimo trši karton, za vso zelenje pa uporabimo kar pravo travo). Naredimo
primerjavo z zimsko in pomladno maketo.

2. akcijski korak: Izvedba sprehodov s skupino v mesecu marcu in maju
V nadaljevanju predstavljam nekaj primerov razgovora z otroki na postavljena
vprašanja na sprehodu (V – vzgojiteljica, O – otroci).
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Zimski sprehod
Na dan zimskega sprehoda je bilo prisotnih 20 otrok. Ko smo se oblekli, smo odšli na
sprehod. Ustavili smo se ob prvem količku za sneg, kjer sem otroke vprašala o tem, kaj
je vzorec.

Slika 1: Opazovanje vzorca na količku za sneg
V: »Ali veste, kaj je to in čemu to služi?«
O: »To je zato, da vemo, do kje je cesta.«
O: »Zato, da tisti strici, ki sneg orjejo, vejo, do kam smejo.«
V: »Kaj, po vašem mnenju, pa bi lahko bilo na njem matematičnega? Jaz ne vem, mi vi
lahko poveste?«
O: »Mogoče barve?«
O: »To je tisto, ko se ponavlja enkrat eno, pol pa drugo, pa spet od začetka dokler ne
zmanjka prostora.«
O: »Jaz bi ga naredil tako, da bi dal rajši zeleno barvo, potem pa za njo rumeno, pa spet
zeleno, da bi se bolje videlo.«
O: »Jaz bi pa kar takega pustila, Tim, ker tak se tudi lepo vidi.«
Otroci so ugotovili odgovor na moje vprašanje. Sprva so odgovorili na splošno, čemu
služi količek, s pomočjo podvprašanj pa so ugotovili, da lahko na njem opazimo vzorec.
Podali so tudi predlog, kako bi ga lahko naredili drugače.
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Slika 2: Prometni znak – prepovedano parkiranje in ustavljanje

V: »Kakšne oblike pa je ta znak? Čemu v naravi pa bi bil lahko še podoben?«
O: »Okrogel je, tak kot sonce, samo da ta ni rumen.«
O: »Moder je, pa rdeč tudi.«
O: »Ta je okrogel, pa križ ima noter. Ne vem, kaj to pomeni.«
O: »Tukaj nekaj ne smemo narediti, ker je križ notri.«
V: »Veste, kaj pomeni?
O: »Ne.«
V: »Da se tu z avtomobilom ne smemo ustaviti ali parkirati.«
O: »Žaklina, po cesti se pa lahko peljemo, a ne?
V: »Seveda.«
Otroci so ugotovili obliko in barvo, niso pa vedeli še pravega pomena znaka, zato sem
jim razložila, kaj natančno pomeni.
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Sprehod smo nadaljevali do obrtne cone, kjer so otroci opazili nov prometni znak.

Slika 3: Prometni znak – delo na cesti

V: »Kakšne oblike je pa ta znak? A kdo slučajno ve, kaj pomeni?«
O: »Trikotnik je to, pa stric jamo koplje.«
V: »Veste, kaj pomeni ta sličica na znaku?«
O: »Ne vem.«
O: »Da nekaj delajo.«
V: »Ja, to pomeni, da je na cesti delo, da nekaj popravljajo in moramo biti posebej
pazljivi, ko bomo hodili mimo. Bomo videli, kaj počnejo.«
O (kasneje): »Nikjer ni nobenega delavca, mogoče so že končali in so zakopali jamo
nazaj.«
Z odgovori na vprašanja otroci niso imeli težav. Da so ugotovili, kaj predstavlja znak,
pa so odlično povezali sliko z njenim pomenom.

27

Turk, Ž. (2011). »Matematični sprehod« s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

Sprehod smo nadaljevali ob cesti, kjer gradijo stavbo. V njej bo sedež podjetja, ki se
ukvarja s prodajo telefonov.

Slika 4: Ogled stavbe in napoved dogodka
V: » Kaj mislite, da bo pa tukaj nastalo?« Kakšne barve bo hiša, ko jo bodo dokončali?«
O: »Jaz mislim, da bo hiša rumena in da bo imela streho, ker je zdaj še nima.«
O: »Jaz pa mislim, da bo rdeče barve.«
O: »Mogoče bo pisane barve, tako kot jo imajo naši sosedi.«
O: »Če že zdaj ni strehe, je tudi potem ne bo, tudi mi doma nimamo strehe na garaži.«
O: »V tej hiši bodo prodajali telefone.«
O: »Te palice okrog hiše bodo umaknili.«
O: »Ograjo bodo dali stran in bo potem zelo lepo.«
Ob travniku smo se najprej razgledali daleč naokrog. Opazili smo, da vso okolico
pokriva sneg. Ker pa smo tudi opazovali vzorce, sem spodbudila otroke, da še sami
naredimo enega. Ker niso podali predlogov, kaj naj naredimo, sem jih vprašala, če je
otrok stoji – otrok čepi – otrok sedi na tleh – otrok čepi – otrok sedi … vzorec. Ker jih je
večina rekla »ne«, sem jim predlagala, da ga naredimo tako: otrok stoji – otrok čepi –
otrok stoji – otrok čepi. Ker so mojo idejo pritrdili, smo postavili »samo naš« vzorec.
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Slika 5: Pomoč pri postavljanju vzorca

Slika 6: Postavljeni vzorec

Ob sosednji stavbi, trgovini Mercator, smo prešteli, koliko zastav visi na drogovih.

Slika 7: Štetje zastav

V: »Sedaj pa le preštejmo, koliko zastav vidimo.«
O: »Ena, dve, tri.«
O: Lahko bi jih pa še dali gor, prostora je še za ena, dve - dve zastavi.«
V: »Torej, koliko zastav bi lahko največ tukaj gor viselo?«
O: »Ena, dve, tri, štiri, pet.«
V: »Tako je. Če bomo šli še drugič tukaj na sprehod, bomo še enkrat prešteli vse
zastave, mogoče jih bo pa takrat pet.«
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O: »Mogoče, bomo videli.«
Otroci so prešteli zastave in tudi pravilno ugotovili število, če bi bile obešene na vseh
drogovih.
Pot smo nadaljevali mimo pokopališča, kjer je bil idealen prostor, da naredimo naše
odtise čevljev. Otroci so jih z navdušenjem naredili.

Slika 8: Izdelava odtisov

V: »Vsak naj naredi nekaj odtisov, nato pa jih bomo primerjali.«

Slika 10: Opazovanje odtisov

Slika 9: Opazovanje odtisov

V: »Dobro jih poglejte in mi potem povejte, kaj opazite.«
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O: »Nimamo vsi enako velikih nog, ker so ene stopinje večje.«
V: »Kdo pa ima največji odtis?«
O: »Največji odtis imata Andreja in Žaklina.«
V: »Ste še kaj opazili?«
O: »Jaz imam najlepši odtis, ker se je pokazala rožica.«
O: »Tako naredimo tudi odtis štampiljke.«
O: »Kako so smešni odtisi, so čisto drugačni, kot naši čevlji.«
Pri tej dejavnosti so otroci neizmerno uživali. Podrobno so opazovali svoje in druge
odtise, dobro so povezali odtis čevlja s štampiljko, opazili, kdo ima največji odtis in
brez težav odgovorili na vprašanja.

Med potjo smo opazili tudi naš oddaljeni vrtec, zato sem otroke spodbudila, naj
preštejejo, koliko oken vidijo na vrtcu ter kakšne oblike je. Ugotovili so, da ne moremo
prešteti vseh oken, ker jih ne vidimo.

Slika 11: Opazovanje vrtca

V: »Koliko oken vidite na našem vrtcu?«
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O: »Ne moremo vseh oken prešteti, ker so vmes drevesa, pa ne vidimo vseh.«
V: »Kakšne oblike pa je?«
O: »Vrtec je kot pravokotnik.«
O: »Je take oblike, kot dolga škatla za čevlje.«
V: »Pa veste, kaj je še podobno našemu vrtcu?«
O: »Ja, špar in tudi merkator sta take oblike, pa druge hiše so mu tudi malo podobne.«

Ker sem želela preizkusiti še, kako se otroci orientirajo v prostoru, sem jim rekla, da ne
vem, kam moramo iti, da pridemo do semaforja.

Slika 12: Kako priti do semaforja?
V: »Kaj naj pa sedaj naredimo, ker več ne vem, kako priti do semaforja?«
O: »Naravnost moramo iti.«
V: »Torej, v katero smer moramo iti?«
O: »Tja.« (pokaže z roko)
V: »Kaj pa, če bi šli tukaj do semaforja (na levo)?«
O: »Neeee, tukaj bi prišla do vrtca, ne pa do semaforja.«
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Skoraj vsi imajo dobro razvito orientacijo v prostoru oz. okolici, saj so me pravilno
napotili proti semaforju in nato tudi naprej do policije, vrtca.

Ko smo prišli do semaforja, pa sem otroke povprašala še o obliki znaka »STOP«.

Slika 13: Opazovanje prometnega znaka

Slika 14: Semafor

V: »Bi znal kdo povedati, kakšne oblike je tisti znak (pokažem na znak »STOP«)? Kaj
pa pomeni?«
O: »Ta znak pa ni trikotnik, ne kvadrat, malo je podoben krogu, samo to ni krog. Ima
odsekane robove. Pomeni pa, da moramo tukaj ustaviti, če gre kakšen avto, ker drugače
je lahko nesreča.«
V: »Ja, tako je. Znak pomeni, da moramo ustaviti, njegove oblike pa vi še ne poznate,
lahko pa povem, da se takemu liku reče večkotnik, še natančneje pa osemkotnik, ker
ima osem kotov. Lahko si ga bomo še v vrtcu podrobneje pogledali.«
V: »Kako bi pa prišli do policije?«
O: »Na znaku puščica kaže, da moramo zaviti v tole stran (otrok dvigne levo roko).«
V: »Kaj pa pomeni rdeča, rumena in zelena luč na semaforju?«
O: »Če gori rdeča luč, morajo avti ustaviti, ker se lahko zgodi nesreča, ker imajo ta čas
pa drugi avti zeleno luč.«
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O: »Pri rdeči luči moramo ustaviti, ko je rumena, se pripravimo, pri zeleni pa lahko
peljemo naprej. Ta čas pešci ne smejo čez cesto, ker jih lahko avti zbijejo.«
Nekateri otroci še ne znajo pravilno uporabljati besedi za levo in desno, si je pa deček
odlično pomagal tako, da je nakazal smer in dvignil levo roko, ter s tem pokazal, da
osnove ima, ne zna pa se še pravilno izraziti.

Ustavili smo se tudi na avtobusni postaji, kjer smo šteli, koliko rdečih avtomobilov pelje
mimo. Nekateri so jih šteli pravilno, drugi pa so prešteli kar vse, ki so se pripeljali
mimo.

Slika 15: Štetje avtomobilov

Tisti otroci, ki so šteli samo rdeče avtomobile, so jih našteli 4, ostali, ki so pa vse, so jih
pa 16. Štetje je trajalo približno tri minute.
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Ostanek poti do vrtca smo opazovali drevesa. Prišli smo do grmičevja, kjer sem otroke
spodbudila, naj se ga dotaknejo, povohajo in povedo, kaj bi lahko poleti na njem zraslo.

Slika 16: Opazovanje grmičevja

V: »Kaj pravite, bo poleti ta grm kaj drugačen?«
O: »Poleti bodo tukaj gor rdeče bunkice in majhni listki zelene barve.«
O: »Vsa drevesa bodo dobila liste, samo smreka ima že zdaj zelene iglice.«

Po prihodu nazaj v vrtec smo izdelali še maketo našega sprehoda.

Slika 17: Izdelovanje makete

Slika 18: Izdelovanje makete

O: »Najprej moramo narediti cesto okrog in okrog na kartonu, tam, kjer smo mi hodili.«
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O: »Na sredini ceste so črtice, enkrat so kratke, enkrat pa zelo dolge.«

Slika 19: Risanje oken na vrtec

Slika 20: Risanje oken na hiše, bloke

O: »Na naš vrtec in šolo moramo narisati veliko oken.«
O: »Jaz sem pa narisala okna tako, da zgleda kot blok, ki je tam zraven špara.«

Slika 21: Risanje semaforja

Slika 22: Sneg na maketi

O: »Jaz sem pa semafor narisal, ker ti nisi vedela, kako bi prišla do njega.«
O: »Tam, kjer je trava, je bil včeraj sneg.«
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Slika 23: Brisanje »snega« s cest
O: »Na cesti pa ni bilo več snega, ker so ga splužili, zato ga tudi na naši cesti ne sme
biti.«
Kar smo opazovali na sprehodu, so otroci odlično povezali z maketo. Opazovali so
dobro, saj npr. na cesti ni bilo snega, je bil pa ob njej, narisali so toliko zastav, kolikor
so jih videli itd. Na vprašanja ob izdelavi makete so odgovarjali večinoma pravilno oz.
so videno dobro povezali z izdelavo le-te.
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Pomladni sprehod
Za pomladni sprehod sem pripravila poleg dejavnosti iz prejšnjega sprehoda še dve
daljši dejavnosti. Ker nam je za zadnjo (merjenje) zmanjkalo časa, smo jo izvedli takoj
naslednji dan.
Prisotnih je bilo 19 otrok. Uvod sprehoda sem z otroki izpeljala v igralnici, in sicer sem
jim najprej pokazala slike zimskega sprehoda ter jih povprašala, kako so se počutili
takrat in ali menijo, da bo danes kaj drugače, kaj vse bi lahko videli na sprehodu:
V: »Kako ste se počutili na zimskem sprehodu?«
O: »Mene je zeblo, ker nisem imela rokavic.«
O: »Bilo je zabavno, ker je bil sneg in nekje tudi led.«
O: »Meni je bilo všeč, ker smo videli odtise naših čevljev.«
V: »Kaj pa bo danes drugače?«
O: »Sonce sije in vroče je, ne bomo potrebovali bund, ker nas ne bo zeblo.«
O: » Mogoče bomo videli kaj novega.«
V: »Zdaj bomo videli, kaj se je spremenilo od takrat.«

V garderobi smo se obuli in odšli ven.
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Spoznali smo se s tremi prometnimi znaki, ki jih na zimskem sprehodu nismo videli.

Slika 24: Prometna znaka – križišče s prednostno cesto ter krožni promet

V: »Kakšne oblike je zgornji znak?«
O: »Je takšen kot prevrnjen trikotnik.«
V: »Ja, trikotnik je. Kaj pa spodnji znak?«
O: »Je pa krog in tudi puščice krožijo.«
V: »Ja, ta znak pomeni, da je tukaj krožni promet.«

Otroci so opazili, da na mestu, kjer smo pozimi videli prometni znak »delo na cesti«, letega ni več. Ko smo se ustavili pri travniku, pa so otroci opazili, da sedaj travnika ne
pokriva več sneg, pač pa so samo travniške rastline. Na vprašanje, kaj je bilo pa pozimi
pod snegom, pa so vsi odgovorili, da je bila spodaj trava.
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Slika 25: Opazovanje okolice

Slika 26: Opazovanje travnika

Preverili smo tudi pravilnost napovedi o stavbi. Otrokom sem povedala vse, kar so
napovedali, nato pa so komentirali.

Slika 27: Preverjanje napovedi

O: »Jaz sem vedel, da ne bo strehe.«
V: »Eva, ti si rekla, da bo hiša rumena in da ne bo imela strehe.«
O: »Res ni rumena, ampak za streho sem pa prav napovedala, da je ne bo imela.«
V: »Okolice pa še niso povsem uredili. Ko bomo naslednjič šli mimo, bomo pogledali,
če takrat že bo.«
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Presenetilo me je, da so se otroci sami spomnili, kaj je kdo rekel, čeprav sta medtem
minila dva meseca, ter da so novo stanje stavbe povezali s stanjem iz zimskega
sprehoda.
Sprehod smo nadaljevali do trgovine Mercator, kjer smo zopet prešteli zastave.

Slika 28: Štetje zastav

V: »Preštejte, koliko zastav vidimo danes.«
O: »Tri, enako kot zadnjič.«
O: » Dva droga sta še vedno prazna, so pa na tleh sence, ki jih zadnjič ni bilo.«
V: »Tako je, dobro ste opazili, pozimi senc nismo videli, danes pa jih.«
O: »Tudi sence so tri, jaz pa tudi svojo senco vidim.«
Ker je bilo lepo vreme, so se odlično pokazale naše sence in sence opazovanih
predmetov. Da jih bodo opazili, nisem pričakovala, zato sem bila potem še toliko bolj
presenečena, kako dobri opazovalci so lahko otroci.
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Prišli smo do pokopališča, kjer smo na zimskem sprehodu delali odtise v sneg.

Slika 29: Iskanje odtisov

Slika 30: Opazovanje odtisov

V: »Tukaj smo pozimi naredili odtise. Poskusimo, če se bodo danes tudi videli.«
O: »Nič se ne vidi.«
V: »Dobro poglejte. Zakaj se pa ne vidijo?«
O: »Ker ni snega.«
V: »Kje bi pa še lahko sedaj naredili odtise, da bi se videli?«
O: »V blatu. Ali pa v peskovniku, tam kjer tortice delamo.«
V: »Točno, lahko bomo kdaj poskusili tudi to.«
Po poti smo ugotovili, da je semafor ostal popolnoma enak, zato smo se ustavili šele na
avtobusni postaji, kjer smo zopet šteli avtomobile. Tokrat smo jih v približno treh
minutah našteli nekoliko več.
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Slika 31: Štetje avtomobilov

V: »Prešteli bomo vse avtomobile in avtobuse, ki se bodo pripeljali mimo.«
O: »Videli smo samo en avtobus, avtomobilov pa kar 26.«
V: »Kaj pravite, kaj bi lahko bil razlog, da smo zadnjič videli manj avtomobilov in
avtobusov?«
O: »Mogoče takrat ni bil tak čas, da bi avtobus peljal.«
O: »Verjetno so se vozniki ustrašili, ker je bil sneg.«
O: »Šoferji so se bali, ker je bilo na cesti veliko luž.«
O (po štetju): »Tamle čez cesto je pa spet tisti znak, ko delajo na cesti.«
O: »Danes pa res stric nekaj dela.«
V: »Kaj pa dela?«
O: »Cesto pometa, da ne bo kamenčkov.«
Razloge, zakaj je bilo na zimskem sprehodu na cesti manj avtomobilov, so dobro
povezali z vremenskim stanjem in s stanjem na cesti, jih našteli in tako potrdili moja
predvidevanja, da bodo vedeli, kaj bi bil lahko razlog za manj prometa.
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Ustavili smo se pri grmovju, katere smo opazovali tudi pozimi. Otroci so prepoznali
glavne razlike.

Slika 32: Opazovanje grmičevja

V: »Kdo ve, kaj je sedaj drugače na tem grmovju?«
O: »Pozimi so bile samo veje, sedaj pa so že listki.«
O: »Kar malo bodejo.«
V: »Previdno jih povohajte. A kaj dišijo?«
O: »Ja, zelo lepo dišijo. Pozimi pa vejice niso nič dišale.«
Opozorila sem jih, da so pozimi napovedali, da bodo gor rdeče kroglice. Še enkrat smo
podrobno pregledali grmičevje in ugotovili, da jih ni in jih tudi ne bo, saj to ni šipek.
Med sprehodom smo opazovali in bili pozorni na to, če bi videli metulja ali kakšno
drugo simetrično stvar. Ker metulja nismo opazili, sem na igrišču s pomočjo slike
metulja otrokom še enkrat pokazala, kako se simetrija pojavlja na njem. Otroci so ga
nato izdelali. Pri tem so zelo uživali.
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Slika 33: Izdelava simetričnega metulja

Slika 34: Barvanje metulja

Slika 35: Simetrični metulji

Slika 36: Simetrični metulji

Ob koncu sprehoda, po barvanju metuljev, smo na vrtčevskem igrišču izdelali maketo
našega sprehoda.

Slika 38: Izdelovanje pomladne makete

Slika 37: Izdelovanje pomladne makete
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Slika 39: Maketa s travo

S pomočjo slike zimske makete smo ugotavljali glavne razlike med sprehodoma.

Slika 40: Opazovanje glavnih razlik

V: »Kaj je torej glavna razlika med maketo, ki smo jo izdelali po zimskem sprehodu in
med to, ki smo jo danes?«
O: »Na zimski ni trave, ampak jo pokriva sneg, da je ne vidimo.«
O: »Drevesa niso imela listja, sedaj pa ga imajo.«
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V: »Tako je. Kako pa je glede obleke? Ali smo danes nosili bunde?«
O: »Neeeeeee, v kratkih puloverjih in v kratkih hlačah smo, ker je vroče.«
O: »Imamo pa vseeno kape, samo da so drugačne. Te nas ščitijo, da nas sonce v glavo
ne opeče, pozimi jih imamo pa zato, da nas ne zebe, pa bolj so debele.«
O: »Danes smo naredili maketo zunaj, ker je vroče, pozimi smo jo pa notri, ker nas je
zunaj zeblo zaradi snega.«
Otroci so maketo že izdelali po zimskem sprehodu, zato pri tej (pomladni) niso imeli
težav. Odlično so povezali vreme oz. letni čas z izdelovanjem makete ter tudi z drugimi
stvarmi, ki so bile v povezavi z zastavljenimi vprašanji.
Dejavnosti s sprehoda smo zaključili z merjenjem. Izbrali smo dve drevesi in med njima
izmerili razdaljo, najprej z relativno enoto, nato s konstantno nestandardno enoto, na
koncu pa še s pravim merilnim trakom.

Slika 41: Merjenje razdalje z relativno enoto – z otroškim čevljem
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Slika 42: Merjenje razdalje

Slika 43: Merjenje razdalje

Otroci so nato svoje rezultate vpisali oziroma pobarvali določeno število kvadratkov v
vrstični diagram. Z njegovo pomočjo smo se pogovorili o tem, zakaj smo dobili različne
rezultate.

Slika 44: Barvanje vrstičnega diagrama

Slika 45: Pomoč pri barvanju diagrama
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Pri štetju otroci niso imeli težav, dobili pa so podobne rezultate. Pri barvanju vrstičnega
diagrama so nekateri potrebovali več pomoči.

Slika 46: Ustrezno izpolnjen vrstični diagram

Slika 47: Ustrezno izpolnjen vrstični diagram

Za popestritev naloge smo se vsi sezuli en čevelj ter še tako izmerili razdaljo.

Slika 48: Skupaj izmerimo razdaljo in primerjajmo velikost naših nog
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V: »Zakaj smo vsi dobili različne rezultate?«
O: »Zato, ker so eni otroci večji od drugih.«
V: »A mislite, da je to res odvisno od tega, koliko je kdo velik ali je še kaj drugega?«
O: »Ni važno, koliko si velik, važno je, kako veliko nogo (stopalo) imaš.«
V: »To ste pa zelo dobro ugotovili, res je.«

Otroci so dobro predvideli, zakaj je prišlo do različnih rezultatov. Ni jih zmotila višina
otrok, pač pa so rezultate povezali z dolžino stopala.
Razdaljo smo izmerili še z nestandardno enoto – enako velikimi paličicami.

Slika 49: Merjenje s paličicami

V: »Zakaj pa smo sedaj dobili vsi enake rezultate?«
O: »Zato, ker imamo sedaj pa enako dolge paličice.«
Ker je otroke zanimalo, kolikšna je razdalja v centimetrih, smo jo izmerili z merilnim
trakom.
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Slika 50: Merjenje z merilnim trakom

O: »Piše tri ena osem. Koliko je to?«
V: »To je tri metre in osemnajst centimetrov, lahko pa rečemo tudi tristo osemnajst
centimetrov.«
O: »To je veliko, a ne?«
V: »Ja, to je kar veliko, bolj kot smo mi veliki.«

3. akcijski korak: evalvacija izvedenih dejavnosti glede na zastavljene cilje
Presenetilo me je dejstvo, da so si otroci zapomnili neverjetno veliko podrobnosti
zimskega sprehoda, čeprav so medtem minili skoraj trije meseci. Nekaj je k temu
pripomogla tudi obnovitev s pomočjo slik. Menim, da je ključnega pomena to, da so
otroci aktivno vključeni v sam proces. Prav tako je pomembno, da čim več stvari oz.
dejavnosti izvedemo zunaj, saj se le tako otroci konkretno srečajo s problemi,
zakonitostmi, naravnimi zakoni …
Otroci so se od obeh sprehodov naučili veliko – od oblik, pomena prometnih znakov,
postavljanja vzorcev, napovedovanja dogodkov, pomena simetrije, štetja, enostavnega
in zabavnega merjenja … do same razlike med letnima časoma.
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Cilji so bili, glede na odziv otrok, uresničeni.

Ugotovitve sem povzela tudi po zastavljenih raziskovalnih vprašanjih.
1. Koliko so otroci zainteresirani za matematično dejavnost na prostem?
Vsi otroci so se pozitivno odzvali na predlagano dejavnost. Na začetku sem se bala, da
otroci ne bodo odgovarjali na moja vprašanja oz. ne bodo zainteresirani za matematični
sprehod, vendar sem se kmalu prepričala, da temu ni tako. Otroci so vztrajali pri
dejavnostih, tako pri merjenju, simetriji, kot na samem sprehodu. Všeč jim je bila ideja,
da matematične dejavnosti izvajamo zunaj, in ne samo v igralnici. S strani otrok sem
opazila veliko zanimanja za pojme, ki jih do sedaj še niso poznali, npr. pomena
določenih prometnih znakov, nevsakdanjih oblik predmetov itd. Tudi vzgojiteljica te
skupine že izvaja podobne vsebine, saj stremi k temu, da se otroci učijo z izkustvom,
aktivnim učenjem in da čim več časa preživijo v naravi, zato jim »matematični
sprehod« ni bil povsem tuj, niso pa vedeli, da se lahko določene vsebine matematike
lahko učimo tudi na sprehodu. Pri izvajanju dejavnosti so sprva potrebovali nekaj
spodbude a so se kmalu opogumili in sodelovali vsi. Na splošno lahko rečem, da so bili
otroci za matematično dejavnost na prostem zelo zainteresirani.
2. Ali bodo otroci opazili kaj matematičnega v naravi?
Otroci so opazili pestrost narave, saj so matematične stvari, vsebine prepoznali in jih
tudi matematično komentirali. Sama dejavnost v naravi se mi zdi pomembna, saj tako
otroci dobijo vpogled v različne načine učenja, tudi kot bivanje v naravi – gibanje na
svežem zraku itd. V dejavnostih po sprehodu so bili pozorni, med samim sprehodom pa
so dobro opazovali okolico, jo znali povezati z matematično vsebino in bili radovedni
za nova znanja. Na moja vprašanja so večinoma odgovorili. Otroci so dobri opazovalci,
zato pa morajo dobiti veliko takih priložnosti, v katerih se aktivno učijo in sodelujejo,
saj se tako izpopolnjujejo in učijo tudi življenjske stvari.
3. Ali bodo otroci opazili razlike med prvim in drugim sprehodom?
Glede na to, da je med prvim in drugim sprehodom minilo kar nekaj časa, so otroci
takoj ugotovili, da se je medtem zamenjal letni čas. Četudi ne bi imela pripravljenih slik
z zimskega sprehoda, bi vseeno prepoznali glavne razlike in jih tudi našteli. Že takoj na
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začetku poti drugega sprehoda so se znali pravilno orientirati in pokazati pot, kjer bomo
hodili. Ker otroci veliko časa preživijo zunaj igralnice, dobro poznajo kraj in takoj
opazijo bistvene razlike. Nad vsemi sem bila zelo presenečena, saj ni bilo otroka, ki ne
bi povedal kakšne razlike, torej lahko rečem, da so vsi dobro opazovali in sodelovali z
menoj. Menim, da je imelo izdelovanje maket veliko vlogo, saj so si po sprehodih novo
pridobljeno znanje hitreje in bolje zapomnili.
Moje hipoteze so, glede na ugotovitve, potrjene.
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7 ZAKLJUČEK
Z diplomsko nalogo sem želela predstaviti preprost način, kako lahko povežemo
matematične vsebine z naravo – z »matematičnim sprehodom«. Predstavila sem tudi
svoje ugotovitve glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. Narava nam torej služi za
veliko možnosti povezovanj z drugimi področji, kar sem s samimi dejavnostmi dobro
pokazala – ne le z matematiko, narava se povezuje tudi z gibanjem, umetnostjo,
jezikom, družbo; praktično z vsemi področji kurikula, ki je predviden za načrtovanje in
izvajanje predšolske vzgoje. Povezovanje z drugimi področji se je pokazalo kot odlično
izhodišče za aktivno, izkustveno učenje predšolskih otrok.
Nekaj strani diplomske naloge sem namenila tudi samemu razvoju otrok v predšolski
dobi, kako gradijo mišljenje in kaj je za posamezno razvojno stopnjo značilno. Nekaj
značilnosti otrok s preoperacionalne faze se je odlično pokazalo med samim sprehodom.
Velik poudarek sem namenila izvedbi matematične dejavnosti v naravi oziroma kako se
le-ta pojavlja v vsakdanjem življenju, saj so tako otroci aktivno udeleženi v procesu in
imajo možnost graditi smisel učenja, namesto da zgolj usvajajo znanje. Dobili so tudi
vpogled v to, da je matematika prisotna praktično na vsakem koraku, torej je vpeta v
vsakdanje življenje.
Veseli me, da so otroci odlično sprejeli novo možnost učenja in da sem matematiko med
njih vpeljala na nevsiljiv način ter jo tako povezala z drugimi področji, saj je tako
pestrejša in zanimivejša za otroke, kot če bi jim vsebino le povedala »na pamet«. Kot
bodoča vzgojiteljica bom uporabljala pristope, v katerih bodo otroci aktivno vključeni v
načrtovanje dejavnosti, pri tem pa jih bom nadgrajevala in stremela k temu, da bodo
otroci ob učenju čim bolj uživali.

54

Turk, Ž. (2011). »Matematični sprehod« s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

8 LITERATURA
•

Andrejka Kavčič, R. (2005). Učenje z gibanjem pri matematiki. Priročnik
gibalnih aktivnosti za učenje in poučevanje matematike v 2. razredu devetletke.
Ljubljana: Društvo Bravo,

•

Armstrong, T. (1999). Prebudite genija v svojem otroku. Tržič: Učila,

•

Batistič Zorec, M. (2010). Participacija otrok v slovenskih vrtcih z vidika stališč
in izkušenj vzgojiteljev. V Devjak, T., Batistič Zorec, M., Vogrinc, J., Skubic,
D., Berčnik, S. (ur). Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce:
podobnosti v različnosti. [elektronska knjiga]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Dostopno na http://reggioemilia.pef.unilj.si/reggio/images/dokumenti/monografija_ReggioEmilia2.pdf (18. 5. 2011).

•

Cornell, J. (1994). Približajmo naravo otrokom. Celje: Mohorjeva družba,

•

Danks, F.; Schofield, J. (2007). Igrišča narave. Ljubljana: Didakta,

•

Hodnik Čadež, T. (2002). Cicibanova matematika. Priročnik za vzgojitelja.
Ljubljana: Državna založba Slovenije,

•

Japelj Pavešič, B. (2001). Matematika. V Marjanovič Umek, L. (ur.). Otrok v
vrtcu. Priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Založba Obzorja,

•

Kosi Ulbl, I. (2008). Matematični sprehod – model nekonvencionalnega pouka
matematike. Pedagoška obzorja, letn. 23, št. 2, str. 78-89,

•

Kranjc, S. (2001). Družba. V Marjanovič Umek, L. (ur.). Otrok v vrtcu.
Priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Založba Obzorja,

•

Krnel, D. (2001). Narava. V Marjanovič Umek, L. (ur.). Otrok v vrtcu. Priročnik
h kurikulu za vrtce. Maribor: Založba Obzorja,

•

Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Dostopno
na:
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtc
i_kur.pdf (18. 5. 2011),

•

Manfreda Kolar, V. (2006). Razvoj pojma število pri predšolskem otroku.
Ljubljana: Pedagoška fakulteta,

•

Marjanovič Umek, L. (2001). Psihologija predšolskega otroka. V Marjanovič
Umek, L. (ur.). Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Založba
Obzorja.
55

Turk, Ž. (2011). »Matematični sprehod« s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

•

Turnšek, N. (2004). Problemsko in raziskovalno naravnano učenje v vrtcu.
Študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

56

Turk, Ž. (2011). »Matematični sprehod« s predšolskimi otroki. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

9 PRILOGE
Priloga 1: Vrstični diagram, uporabljen pri merjenju razdalje
Priloga 2: Slike izdelovanja maket
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Priloga 1: Vrstični diagram, uporabljen pri merjenju razdalje
Ime otroka:
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Priloga 2: Slike izdelovanja maket
Zimski sprehod
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Pomladni sprehod
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