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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava geometrijo, ki je matematična vsebina in se ukvarja s 
prostorskimi lastnostmi (proučevanjem prostora, oblik likov in teles). Geometrija nam 
pomaga razumeti prostor okoli nas. Pri spoznavanju in učenju geometrije v 
predšolskem obdobju so ključnega pomena prostorske predstave otroka. 

V magistrskem delu je obravnavana geometrija v predšolskem obdobju. Razvoj 
geometrijskih pojmov v predšolskem obdobju smo podkrepili s teorijo Jeana Piageta 
in teorijo Van Hiela. V delu so predstavljene raziskave s področja učenja geometrije, 
ki prikazujejo pomen zgodnjega učenja in spoznavanja vsebin iz geometrije. 
Predstavljena je vloga vzgojitelja pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji pisnih priprav 
v vrtcu. V delu so opredeljeni cilji in dejavnosti s področja geometrije iz Kurikuluma za 
vrtce, ki smo ga primerjali z vzgojnim programom iz leta 1979. 

V empiričnem delu magistrskega dela so prikazani rezultati raziskave anketnega 
vprašalnika, s katerim smo ugotavljali, kako vzgojitelji načrtujejo in izvajajo 
geometrijske dejavnosti v predšolskem obdobju in kakšna so njihova stališča o 
obravnavi vsebin iz geometrije. Namen raziskave je bil pridobiti čim boljši vpogled v 
načrtovanje in izvajanje geometrijskih dejavnosti v vrtcu. Zanimalo nas je, katera 
področja geometrije so največkrat vključena, s kakšnimi težavami se pri načrtovanju 
geometrijskih dejavnostih srečujejo vzgojitelji ter kakšna so njihova stališča o lastni 
strokovni in didaktični usposobljenosti za organiziranje dejavnosti na področju 
geometrije. 

Rezultati so pokazali, da vzgojitelji geometrijske dejavnosti sicer načrtujejo in izvajajo, 
vendar manj pogosto kot ostala matematična področja po Kurikulumu za vrtce. 
Področje geometrije je od sedmih področij matematike po Kurikulumu za vrtce šele na 
petem mestu po pogostosti načrtovanja in izvajanja. Rezultati so pokazali, da vzgojitelji 
najmanjkrat povežejo geometrijo s področjem družbe. Statistično pomembna razlika 
glede na starostni oddelek in izbrano temo s področja geometrije se je pokazala pri 
vključevanju področja geometrijskih teles, kjer jih v prvem starostnem obdobju 
pogosteje obravnavajo kot v drugem starostnem obdobju. Rezultati so pokazali, da 
večina vzgojiteljev ne vključuje otrok v načrtovanje dejavnosti s področja geometrije. 
Vzgojiteljem načrtovanje in izvajanje dejavnosti s področja geometrije ne predstavlja 
težav, saj so svoje znanje v večini ocenili kot dobro. 

Ključne besede: geometrija v vrtcu, predšolska vzgoja, načrtovanje dejavnosti, 
dnevna priprava, vloga vzgojitelja. 

 





Evaluation of the Kindergarten Teachers' Planning and Performances of 
Geometric Activities in the Preschool Education 

ABSTRACT 

 
The master’s thesis main field of focus is geometry, which is a mathematical field that 
deals with spatial properties (studying space and shapes of geometrical forms). 
Geometry allows us to understand the space around us. In the introduction and 
learning about geometry in the preschool period, the child's spatial performance is 
fundamental. 
 
The master's thesis deals with geometry in the preschool period. The development of 
geometric concepts in the preschool period was supported by the theory of Jean Piaget 
and the theory of Van Hiel. This paper presents research in the field of geometric 
learning, which shows the importance of early learning and getting to know the 
contents of geometry. The role of the kindergarten teacher in the planning, 
implementation and evaluation of written preparations in kindergarten is presented. 
The paper defines the goals and activities in the field of geometry from the Curriculum 
for Preschool Education, which we compared with the educational program from 1979. 
 
In the empirical part of the master's thesis, the results of the survey questionnaire are 
presented, with which we determined how the kindergarten teacher’s plan and 
implement geometric activities in the preschool period and what their views are on the 
managing of geometry content. The purpose of the research was to obtain the best 
possible insight into the planning and implementation of geometric activities in the 
kindergarten. We were interested in which areas of geometry are most often included, 
what difficulties are encountered in the planning of geometric activities and what their 
views are on their own professional and didactical competence for organizing geometry 
activities. 
 
According to the Curriculum for Preschool Education, the results showed that 
kindergarten teachers plan and implement geometric activities, but less frequently than 
other mathematical activities. The field of geometry is included with the seven fields of 
mathematics that are stated in the Curriculum for Preschool Education, however, when 
it comes to the frequency of planning and implementation, geometry comes only in fifth 
place. The results showed that kindergarten teachers connect geometry to the field of 
society the least. A statistically significant difference with respect to the age section 
and the selected theme in the field of geometry has been shown in the integration of 
the geometric forms, where they are more frequently treated in the 1st age period than 
in the 2nd age period. The results showed that most kindergarten teachers do not 
include children in the planning of geometry activities. The majority of kindergarten 
teachers have no issues in planning and performing activities in the field of geometry, 
as they rated their own knowledge as being good. 
 
Key words: geometry in kindergarten, preschool education, planning of activities, daily 
preparation of activities, role of the kindergarten teacher. 
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UVOD 

Matematična vsebina, ki se ukvarja s prostorskimi lastnostmi (proučevanjem prostora, 
oblik likov in teles), je geometrija. Geometrija nam pomaga razumeti prostor okoli nas. 
Pri spoznavanju in učenju geometrije so pomembne prostorske predstave otroka. 
Nanašajo se na oblike, položaje, odnose med objekti (Newcombe, 2017). Prostorske 
predstave lahko izboljšajo otrokov razvoj numeričnega znanja (Gunderson idr., 2012). 
Podobno so raziskovalci poudarili pomen prostorskih predstav v geometriji, kjer se 
vizualizacija uporablja kot osnova za asimilacijo abstraktnega (geometrijskega) znanja 
in usvajanja posameznih konceptov (Clements in Battista, 1992). Bistvo prostorskih 
predstav je sposobnost natančnega zaznavanja vizualnega sveta, zmožnost 
preoblikovanja in transformacije po prvotnem dojemanju ter ponovno ustvarjanje vidika 
vizualne izkušnje, tudi če ob tem ni prisotnih fizičnih dražljajev.  

Vzgojitelj ima pri organiziranju dejavnosti iz geometrije za otroka ključno vlogo. Pri 
načrtovanju dejavnosti, kjer so vključeni cilji iz geometrije, razmišlja o morebitnih 
težavah, ki bi lahko nastale pri razumevanju posameznih vsebin, redno preverja 
otrokovo predznanje in njihovo zrelost za učenje posameznega pojma. Vzgojiteljeva 
naloga v vrtcu je, da opazuje razvoj otroka in se na podlagi tega odloča o zahtevnosti 
dejavnosti, ki jih ponudi posameznemu otroku (Kurikulum za vrtce, 1999). Izvajanje 
vzgojnega dela poteka na celosten način, kajti otrok doživlja svoje okolje in dogajanje 
v njem celostno (Pipan idr., 1993). Ob tem vzgojitelj razmišlja o izbiri postopkov, metod, 
pripomočkov in doseganju ciljev. Pri načrtovanju so v Kurikulumu za vrtce (1999) v 
ospredju načela strokovne utemeljenosti, vertikalne in horizontalne povezanosti, 
uravnoteženosti, procesno-razvojnega vidika, evalvacije in timskega dela (Doler in 
Rovšnik Kovač, 2014). 

V teoretičnem delu bomo najprej predstavili geometrijo v predšolskem obdobju, kjer se 
bomo osredotočili na orientacijo v prostoru, geometrijska telesa in like, črte ter 
simetrijo. V nadaljevanju bomo predstavili matematiko v Kurikulumu za vrtce in 
zastopanost področja geometrije v njem. Primerjali ga bomo tudi s prejšnjim učnim 
programom iz leta 1979. V osrednjem delu bomo predstavili razvoj geometrijskih 
pojmov v predšolskem obdobju, kjer se bomo osredotočili na teorijo Jeana Piageta in 
teorijo Van Hiela. V zadnjem delu bo poudarek na prostorskih predstavah in raziskavah 
s tega področja. Teoretični del bomo zaključili z vlogo vzgojitelja pri načrtovanju pisnih 
priprav, izvajanju in evalvaciji dejavnosti v vrtcu s področja geometrije. 

V empiričnem delu bomo raziskovali, v kolikšni meri vzgojitelji/vzgojiteljice vključujejo 
v načrtovane dejavnosti področje geometrije. Namen raziskave je pridobiti čim boljši 
vpogled v načrtovanje in izvajanje geometrijskih dejavnosti v vrtcu. Zanima nas, katera 
področja geometrije so največkrat vključena, kakšne težave imajo 
vzgojitelji/vzgojiteljice pri načrtovanju geometrijskih dejavnosti ter kakšna so njihova 
stališča o lastni strokovni in didaktični usposobljenosti za organiziranje dejavnosti na 
področju geometrije. Z raziskavo želimo preveriti tudi didaktično matematično znanje 
vzgojiteljev/vzgojiteljic. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 GEOMETRIJSKE VSEBINE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Matematika nas uči za življenje, saj je vsak otrok z njo obkrožen v vsakdanjem življenju 
(Krnel, 2001). Otrok v vsakdanjih situacijah uporablja matematično znanje in izkušnje. 
Reševanje le-teh mu je v veselje, saj se veseli uspeha in dosežkov. Svoje matematično 
znanje zna pokazati v igri, kadar gre za igro, ki to od njega zahteva (Marjanovič Umek, 
2001). Otrok ob pridobivanju izkušenj in znanja spoznava, da lahko vsakodnevne 
probleme oz. naloge reši učinkoviteje, če se poslužuje »matematičnih« strategij 
(Kurikulum za vrtce, 1999).  

Otroka začnemo skozi igro in načrtovane dejavnosti že zelo zgodaj navajati in 
sistematično seznanjati s »pravo« matematiko. To storimo tako, da naštevamo števila 
v pravilnem vrstnem redu, ga v pogovoru seznanjamo z velikostnimi odnosi (večje, 
manjše, enako), se orientiramo v prostoru itd. (Hodnik Čadež, 2002).  

V predšolskem obdobju lahko opredelimo temeljne zakonitosti predšolske matematike 
ter glavne poudarke učenja in poučevanja matematike v vrtcu (Kroflič idr., 2001):  

 učenje matematike je najučinkovitejše med drugim in sedmim letom, ko se pri 
otroku razvija največ osnovnih matematičnih predstav; 

 otroci se učijo matematiko in jo razumejo tako, da konstruirajo svoje lastno 
znanje; 

 predšolske otroke seznanjamo z matematiko z namenom, da jo bodo uporabljali 
v vsakdanjem življenju, in z namenom, da spodbujamo otrokovo razmišljanje o 
specifičnih matematičnih predstavah.  

Matematika v predšolskem obdobju zajema več področij (števila in štetje, simbole in 
grafične prikaze, verjetnost dogodka, rešitve problemov, vzrok in posledico, urejanje, 
razvrščanje, geometrijo, merjenje in vzorce) (Kurikulum za vrtce, 1999). V našem delu 
bo poudarek na geometriji. 

Beseda geometrija izvira iz besedne zveze »merjenje zemlje« oz. v angleškem jeziku 
»measuring (metry) the earth (geo)«, kar se poveže v geometry in v slovenskem jeziku 
pomeni geometrija. Začetki geometrije segajo v leto 500 pred našim štetjem (Cooke, 
2007).  

Geometrija je ena izmed matematičnih vsebin v vrtcu, ki se ukvarja z obravnavo 
prostorskih odnosov in geometrijskih oblik. Z geometrijo se otroci začnejo seznanjati 
že v predšolskem obdobju, kjer spoznavajo osnovne izraze in pojme (Cotič idr., 1996). 
Vsebine geometrije v predšolskem obdobju so naslednje: orientacija v prostoru, 
geometrijska telesa, geometrijski liki, črte in simetrija. V nadaljevanju bomo vsako od 
naštetih vsebin na kratko predstavili. 

1.1 Orientacija v prostoru 

Otrok skozi različne izkušnje in dejavnosti spozna pomen položajev, ki opredeljujejo, 
kje se določen predmet nahaja. Otrok se pri opisu položajev uči pravilnega izražanja: 
nad/pod, pred/za, zgoraj/spodaj, levo/desno, znotraj/zunaj. Mogoče orientacija ni tako 
pomembna na začetku spoznavanja geometrije, ampak kasneje, ko geometrijska 
telesa postavljamo v prostor in podajamo navodila. Otroci skozi različne dejavnosti 
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spoznajo, da se odnosi, kje se predmet nahaja, razlikujejo in so odvisni, od koder 
predmet opazujemo. Ko se otrok nauči ustreznega poimenovanja, zna ustrezna 
navodila tudi sam oblikovati in usmerjati druge (Cotič idr., 1996). 

1.2 Geometrijska telesa 

Otroka že od rojstva obdajajo različna telesa. Telo je z vseh strani omejen prostor. Ni 
nujno, da v predšolskem obdobju obravnavamo le telesa pravilnih oblik, zelo 
pomembno je, da imajo otroci izkušnje z objekti, ki jih lahko primejo, obračajo, opisujejo 
in poimenujejo (npr. igrače, pohištvo) (Vrbovšek, 2014). Bistvena lastnost 
geometrijskih teles, ki jo odkrivamo s predšolskimi otroki, je ta, da so nekatera telesa 
okrogla (se kotalijo), druga pa oglata (se ne kotalijo) (Hodnik Čadež, 2002). 

Poudarek pri obravnavi geometrijskih teles je na tistih, ki izstopajo zaradi svoje pravilne 
oblike (Cotič idr., 1996). Med okrogla telesa uvrščamo kroglo, valj in stožec, ki so 
podrobneje opisani v Preglednici 1.  

Preglednica 1: Okrogla geometrijska telesa (Cotič idr., 1996) 

Videz Matematična opredelitev Modeli v vsakdanjem življenju 

 Krogla – najpravilnejše in najbolj 
enostavno telo. Omejuje jo ena 
zaobljena ploskev. Vse točke so 
enako oddaljene od središčne točke 
krogle. Nima geometrijske mreže, ki 
jo imajo ostala geometrijska telesa. 

Žoga, frnikola, milni mehurček, 
sonce, globus. 

 
Valj – omejujeta ga dva enako velika 
vzporedno ležeča kroga in plašč, ki 
je kriva ploskev. 

Pločevinka, valjar, drevesno 
deblo, špageti, cev, zvita 
preproga, svinčnik, sveča. 

 

Stožec – telo, ki ga omejujeta krog in 
plašč, ki je kriva ploskev. Ima 
izstopajočo špičasto točko oz. vrh.  

Kornet, pustna kapa, vrečka za 
kostanj. 

 

Oglata telesa so omejena s samimi ravnimi ploskvami, imajo oglišča in robove (Perat, 
1998). Mednje uvrščamo kocko, kvader in piramido, ki so podrobneje opisani v 
Preglednici 2.  
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Preglednica 2: Oglata geometrijska telesa (Cotič idr., 1996) 

Videz Matematična opredelitev Modeli v vsakdanjem življenju 

 

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

Igralna kocka, Rubikova kocka, 
različne škatle. 

 Kvader – telo, ki ga omejuje šest 
pravokotnikov, pri čemer sta po dva 
nasproti ležeča pravokotnika enako 
velika. Kocka je poseben primer 
kvadra. 

Omara, škatla za vžigalice, 
knjiga, škatla, skrinja, opeka. 

 Štiristrana piramida – omejena je s 
kvadratom in štirimi enakimi 
trikotniki, ki se stikajo v vrh. 
Govorimo o pravilni pokončni 
štiristranski piramidi. 

Streha, staroegipčanska 
piramida. 

 

Bistvenega pomena je, da otrok neko telo razlikuje od ostalih. Z natančnim 
opazovanjem teles oz. njihovih ploskev lahko preidemo tudi na like (Cotič idr., 1996).  

1.3 Geometrijski liki 

Lik je omejen del ravnine (Cotič idr., 1996). Otrok se najprej seznani z osnovnimi liki: 
krogom, kvadratom, pravokotnikom in trikotnikom, ki so predstavljeni v Preglednici 3. 

Preglednica 3: Osnovni geometrijski liki (Cotič idr., 1996) 

Videz Matematična opredelitev 

 

Krog – lik brez stranic, ki je omejen s krivo črto, ki je praviloma krožnica. 
Vse točke na njej so enako oddaljene od središčne točke kroga.  

 
Kvadrat – je večkotnik, ki ima vse štiri stranice enako dolge, ki v ogliščih 
tvorijo pravi kot 90°. 

 
Pravokotnik – je večkotnik, ki ima štiri prave kote 90° in enako dolgi 
nasprotni stranici.  

 

Trikotnik – je večkotnik, ki je omejen s tremi ravnimi stranicami.  
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1.4 Črte 

Postopoma, ko otrok dodobra spozna lastnosti likov, preidemo na različne črte in 
točko, ki so za predšolske otroke abstraktni pojmi. Poznamo sklenjeno, nesklenjeno, 
ravno in krivo črto. Črte lahko dobimo tudi z obrisovanjem teles (Cotič idr., 1996). V 
Preglednici 4 so prikazane različne črte in njihove lastnosti. 

Preglednica 4: Črte (Cotič idr., 1996) 

Videz Matematična opredelitev Modeli v vsakdanjem življenju 

 Sklenjena kriva črta – nastane, 
ko začnemo in končamo risati v 
isti točki. 

Zaprta verižica, gumijasta 
elastika, prstan. 

 
Nesklenjena kriva črta – 
začetek in konec črte se ne 
ujemata. 

Vezalke, različne vrvice, odpeta 
verižica.  

 
Lomljena črta – narišemo jo 
lahko prostoročno. 

Lahko jo ponazorimo z gibanjem, 
hodimo med drevesi … 

 
Ravna črta – popolnoma ravne 
lahko narišemo samo z 
ravnilom. 

Lahko jo ponazorimo z gibanjem, 
hodimo naravnost po črti. 

 

1.5 Simetrija 

Lastnost nekega predmeta ali lika, ki ga črta oz. simetrala deli na dva ali več enakih 
delov in se ti popolnoma prekrivajo, imenujemo simetrija (Pozvek, 2008). Otrok 
simetrijo spoznava na osnovi opazovanja simetričnih predmetov v svoji okolici. V 
predšolskem obdobju se otroci seznanijo z osno simetrijo. Ko želimo preveriti, če je 
predmet osno simetričen, to lahko ugotovimo s prepogibanjem (Cotič idr., 1996). 

2 MATEMATIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je v veljavi kot strokovna podlaga za delo 
v javnih vrtcih po Sloveniji od leta 1999. Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom 
vzgojitelja, ravnateljem in svetovalnim delavcem. Dokument zajema cilje Kurikuluma 
za vrtce, iz katerih so izpeljana temeljna načela, globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na 
posameznih področjih predšolske vzgoje, spoznanje, da ima otrok aktivno vlogo ter 
dojema in razume svet celostno. Zapisani so tudi predlagani primeri vsebin in 
dejavnosti na posameznih področjih, ki predstavljajo možne poti in načine 
uresničevanja zapisanih ciljev. Vzgojitelj je tisti, ki sam presodi, kdaj in kako bo cilje 
uresničil. Pojem program je zamenjal pojem kurikulum, ker je širši in celovitejši. 
Posledično se je zgodil premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah k poudarku 
na sam proces predšolske vzgoje (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Značilnost Kurikuluma za vrtce (1999) je, da ni visoko strukturiran oz. da je bolj odprt 
in fleksibilen, kar pomeni, da določa predvsem temeljna načela in zaželene cilje 
predšolske vzgoje, ne predpisujejo pa konkretnih (operativnih) ciljev, metod in vsebin 
dejavnosti v vrtcu (Batistič Zorec, 2013). 
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Matematika je poleg gibanja, narave, družbe, jezika in umetnosti ena od šestih področij 
v Kurikulumu za vrtce (1999). Vsa področja se med seboj prepletajo, so enako 
pomembna in spremljajo otroka na vsakem koraku. S tem, ko ima otrok pregled nad 
svojimi igračami, oblačili in drugimi predmeti ter jih med seboj primerja, razvršča, 
prešteva, opisuje, se skozi prijeten način srečuje z matematiko. Otrok ob pridobivanju 
izkušenj spoznava, da lahko učinkoviteje rešuje določene probleme, če uporabi 
»matematične« strategije mišljenja. Ko otrok odkrije rešitev, je vesel in išče vedno nove 
izzive in načine reševanja (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Globalni cilji s področja matematike v Kurikulumu za vrtce (1999): 

 seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

 reševanje matematičnega izražanja, 

 razvijanje matematičnega mišljenja, 

 razvijanje matematičnih spretnosti, 

 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Pred Kurikulumom za vrtce (1999) je bil v veljavi Vzgojni program za vzgojo in varstvo 
predšolskih otrok (1979). V predhodnem dokumentu je bil poudarek pri otrocih, starih 
do tri leta, predvsem na negi otroka, usvajanju rutine in takrat imenovani telesni in 
intelektualni vzgoji. Od tretjega leta naprej pa sta bili poleg teh vzgojnih področij dodani 
še glasbena, jezikovna in likovna vzgoja. Razlika med predhodnim in zdajšnjim 
dokumentom je, da v prejšnjem matematika ni bila zastopana kot samostojno področje, 
ampak le kot ožje področje intelektualne vzgoje.  

Geometrijo zasledimo zgolj pri poglavju intelektualne vzgoje, kjer je opredeljeno, da je 
treba otroke seznanjati s položajem predmeta v prostoru. Otroci ugotavljajo in si 
pridobivajo izkušnje o prostorskih odnosih (blizu, daleč, zgoraj, spodaj). Na osnovi 
lastnih neposrednih izkušenj otroci opažajo razlike in podobnosti med predmeti. 
Predšolski otroci spoznajo črto ter okroglo, pravokotno in kvadratno obliko (Vzgojni 
program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, 1979). 

2.1 Geometrija v Kurikulumu za vrtce 

Cilji, zapisani v Kurikulumu za vrtce (1999), ki se navezujejo na področje geometrije: 

 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 ipd.) in se nauči orientacije v 
prostoru.  

Primeri dejavnosti s področja geometrije (Kurikulum za vrtce, 1999): 

 iz posameznih delov sestavi celoto, se igra z igračami, ki zahtevajo vstavljanje 
predmetov v odprtine, in s sestavljankami (puzzles), primernimi njegovemu 
razvoju; 

 rabi izraze za opis geometrijskih in fizikalnih lastnosti in položaja (barve, oblike 
(npr. okroglo, ravno, špičasto), površine (npr. mehko, mokro), velikosti (npr. 
veliko, majhno), spredaj, zgoraj, levo, desno); 

 izkusi geometrijske lastnosti predmetov z različnimi čuti tudi ob njihovih 
nasprotjih; 
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 se igra z geometrijskimi telesi in liki (kocka, krogla, piramida, trikotnik, kvadrat, 
krog, črta, pika itn.), išče oblike v naravi, jih imenuje, izdeluje, riše; 

 se igra z dvodimenzionalnimi (ploščice) in tridimenzionalnimi predmeti različnih 
barv, geometrijskih oblik, z votlimi in polnimi predmeti; 

 opazuje simetrijo pri predmetih, v naravi, izdeluje simetrične slike, s 
prepogibanjem še mokre slike odtisne simetrično sliko na drugo polovico 
papirja, opazuje, kaj se zgodi s predmeti pri sukanju, vrtenju, če jih pogledamo 
v zrcalu; 

 v drugem starostnem obdobju (od 3. do 6. leta) prerisuje polovico slike 
simetrično na drugo stran simetrale; 

 raziskuje svojo igralnico in vso stavbo vrtca, vrt vrtca in ograjo, škatle, v katere 
lahko zleze, podhode, predore, luknje in se pogovarja o tem, kje je kaj opazil; 

 se postavlja v razne položaje in opazuje okolje z visokega tobogana, z vzpetine, 
hriba, ko leži pod posteljo ali omaro, ima na razpolago veliko ogledalo, kjer se 
vidi v celoti, pleše v škatli in na odprtem, hodi po označeni poti, po labirintu v 
snegu; 

 opazuje, kaj je zunaj in kaj znotraj, daje stvari noter in ven iz škatel s pokrovi, 
skriva stvari in jih išče, primerja reči po zunanjem videzu in po vsebini, enake 
lončke z različnimi vsebinami (različne barve v enakih lončkih, različni bomboni 
v enakih vrečkah) in različne zunanjosti z enako vsebino (več oblik škatel 
enakega mleka); 

 ob vsakdanjem gibanju po vrtcu se uči pojma levo in desno in preproste 
orientacije v prostoru; 

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

 v drugem starostnem obdobju rabi izraze za geometrijske pojme, kot so 
nagnjeno, poševno na, krivo, rob, vogal, imena teles, ki jih uporabljamo v 
vsakdanjem pogovoru. 

Poudarek pri dejavnostih iz Kurikuluma za vrtce (1999) je na spoznavanju geometrije 
in na pridobivanju izkušenj. Postopno se uvaja pojme in poimenovanje geometrijskih 
izrazov. Pri dejavnostih najbolj izstopa orientacija v prostoru. Ni zapisanih dejavnosti, 
ki bi posebej spodbujale obravnavo črt. 

3 RAZVOJ GEOMETRIJSKIH POJMOV V PREDŠOLSKEM 
OBDOBJU 

V obdobju zgodnjega otroštva, ki traja od 1. do 7. leta, otrok skozi izkušnje spoznava 
nove pojme. Otrokovi pojmi se razlikujejo od pojmov odraslih in velikokrat odrasli ne 
razumejo pojmov otrok. Otrokov besedni zaklad je skop, zato v tem obdobju nekaterih 
pojmov ne zna oblikovati. Prvi pojmi so zelo široki, pomensko nedoločeni in 
neformulirani. Hkrati pa postanejo z razvojem vedno bolj specifični. Za razvoj pojmov 
so pomembne izkušnje in razvoj govora, kajti pojmovni in govorni razvoj sta neločljivo 
povezana (Žlebnik, 1969). V nadaljevanju bomo predstavili teorijo Jeana Piageta in 
teorijo Van Hiela. 

3.1 Teorija Jeana Piageta 

Odnos med razvojem mišljenja in učenja se po mnenju sodobnih strokovnjakov nagiba 
h kognitivnim teorijam in ne k behaviorističnim razlagam. Osredotočili smo se na enega 
od predstavnikov kognitivne teorije, Jeana Piageta, ki je zagovarjal aktivno vlogo 
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otroka v procesu pridobivanja in konstruiranja znanja. Bil je mnenja, da je mišljenje 
otrok v različnih razvojnih obdobjih različno in da se razlike pojavijo tudi med otroki, ki 
so isto stari. Piaget je poudaril, da ima določeno učenje svoje časovno najbolj primerno 
(občutljivo) obdobje. Pomembno je izhajanje iz otrokove notranje motivacije, kjer se 
vidi smiselnost določenih problemov za učenje (Batistič Zorec, 2013). 

Teorija Piageta o razvoju mišljenja otroka temelji na prepričanju, da pri spremljanju 
informacij iz okolja ne gre za »polnjenje prazne posode«, temveč da otrok pridobljene 
informacije prilagaja in preoblikuje glede na svoj način razmišljanja, hkrati pa se pod 
njegovim vplivom spreminja in razvija njegov lasten način razmišljanja (Batistič Zorec, 
2013). Piaget je zagovarjal pomen simbolne igre, skozi katero se postopoma razvije 
bolj konstruktivna aktivnost (Batistič Zorec, 2013). 

Piaget je poudarjal, da je znanje proces pridobivanja informacij s pomočjo miselne in 
fizične aktivnosti in ne inventar zbranih in shranjenih informacij. Ni se strinjal, da je 
znanje predstavitev naučenega in izkušenega, kajti otrok ne preslika objektivne 
realnosti v svoje mišljenje, temveč vidi stvari v odvisnosti od obstoječega mehanizma 
zaznavanja. Na to, kako otrok sprejme določeno informacijo, imajo vpliv pretekle 
izkušnje in stopnja zrelosti (Batistič Zorec, 2013).  

Piaget (Labinowicz, 1989) pravi, da otrok v razvoju aktivno gradi svoje znanje oz. 
vednost. Spoznanje se oblikuje prek interakcije med miselnimi strukturami in okoljem. 
Teorija Piageta je za predšolsko vzgojo ključnega pomena, ker je opozorila na 
škodljivost neupoštevanja otrokovih razvojnih značilnosti oz. prehitevanje razvoja.  

Piaget je ločeval razvoj od učenja. Razvoj je definiral kot spontan proces, ki izvira iz 
notranje rasti oz. zorenja in otrokovega raziskovanja okolja, ko išče in odkriva njegov 
smisel. Vzgojiteljeva naloga ni, da otroka neposredno poučuje, ampak da ga spodbuja 
in mu ponuja ustrezne izzive (Newcombe, 1996). Strokovnjaka O'Hagan in Smith 
(1993, v Newcombe, 1996) pa pravita, da je vloga vzgojitelja pri otrokovem učenju 
pomembnejša, kot je to zagovarjal Piaget. 

Piaget razvoj prostorskih predstav pri otrokovem razvoju razlikuje med zaznavanjem 
in predstavljanjem. Otrok zazna predmet, ko je v neposrednem stiku z njim. Njegovo 
predstavo opiše kot priklic predmetov v spomin v njihovi odsotnosti, kar pomeni, da 
otrok o objektu razmišlja in si ga zna predstavljati tudi takrat, ko ni v neposrednem stiku 
z njim oz. ga fizično ne vidi (Dickson idr., 1993). 

Po Piagetovi teoriji se mišljenje razvija v štirih zaporednih stopnjah (zaznavnogibalna 
stopnja, predoperacionalna stopnja, stopnja konkretnih operacij in stopnja formalnih 
operacij) (Labinowicz, 1989). V nadaljevanju se bomo pri predstavljanju teh stopenj 
osredotočili na pomen le-teh na področju razvoja prostorskih predstav. 

Otroci preidejo z ene na drugo stopnjo v razvoju, ko je organizem (živčni sistem) dovolj 
zrel, da lahko rešuje izzive na kakovostno višji ravni. Na razvoj pa istočasno vplivata 
tudi socialno okolje in lastna aktivnost (Nemec in Krajnc, 2011).  
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1. Zaznavnogibalna stopnja 

Zaznavnogibalna stopnja ali z drugimi besedami senzomotorična stopnja je obdobje 
zaznavanja vnosa in usklajevanja otrokovih fizičnih dejavnosti od 0 do 2 leti, za 
katerega je značilno, da otrok skozi aktivno iskanje stimulacije združuje primarne 
reflekse s ponavljajočimi se vzorci obnašanja. Otrok v tem obdobju spoznava sebe, 
lastno aktivnost in svoje okolje, ki je zanj ves njegov svet. Proti koncu prvega leta 
življenja spremeni svoj pogled na svet, ko dojame stalnost predmetov oz. ko dojame, 
da predmeti obstajajo, kljub temu da jih ni v njihovem vidnem polju. Otrok v prvem 
stadiju še ni sposoben notranjega predstavljanja, vendar se v zadnjem delu prve 
stopnje že pokažejo prve oblike »logike v akciji«, ki otroku omogočijo, da išče 
predmete, čeprav jih ne vidi (Labinowicz, 2010).  

2. Predoperacionalna stopnja 

Predopearacionalna stopnja je obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja od 2. 
do 7. leta. Za to obdobje je značilno, da je otrokovo mišljenje že ponotranjeno in ni več 
povezano z zunanjo dejavnostjo. Oblike notranjega predstavljanja zaznamo pri 
otrokovem posnemanju, simbolni igri, njegovi domišljiji in hitrem razvoju govora. 
Sposobnost logičnega mišljenja je še vedno nefleksibilna. Na tej stopnji zaznamo tudi 
sledeče omejitve (Labinowich, 2010): 

 ireverzibilnost (nezmožnost miselnega obrata akcije tako, da otrok predmet vrne 
na izhodiščno točko oz. v prvotno stanje); 

 centracija (nezmožnost, da bi v zavesti sočasno obdržal spremembi dveh 
dimenzij); 

 egocentrizem (nezmožnost upoštevanja glediščnih točk drugih oseb). 

Piaget navaja postopen razvoj geometrijskih predstav in pojmov ter postopno 
razlikovanje geometrijskih lastnosti, znotraj vsakega posameznega razvojnega 
obdobja. Meni, da si razvoj geometrijskih predstav in pojmov sledi po določenem 
zaporedju. Najprej se pri otroku oblikujejo topološke predstave, ki se oblikujejo s 
pomočjo senzomotoričnih aktivnosti, ko otrok zazna, ali je neka črta sklenjena ali ne. 
Kasneje se pri otroku razvijejo predstave o projektivni geometriji. Nazadnje se razvijejo 
predstave evklidske geometrije, v kateri postaneta pomembni metrika in smer (Dickson 
idr., 1993). 

Prve predstave, ki jih otrok spoznava, so topološke narave in se nahajajo na 
predoperativni stopnji kognitivnega razvoja. Predšolski otrok najprej prepoznava 
topološke lastnosti objektov, ki niso odvisne od velikosti in oblike. Primere univerzalnih 
lastnosti lahko prepoznamo pri otroški risbi (Dickson idr., 1993): 

 bližina (ko otrok nariše človeka, ki ima oči tesno skupaj, čeprav so v sorazmerju 
z usti enako oddaljene); 

 ločenost (ko se trup in glava ne prekrivata); 

 urejenost (ko je nos narisan med očmi in usti); 

 sklenjenost (ko so oči narisane znotraj glave in so del celote); 

 nepretrganost (ko otrok nariše roko iz telesa, ne iz glave). 

Otrok si prostor najprej predstavlja topološko. Piaget je uporabil izraz »elastična 
geometrija« zaradi načina spreminjanja ene oblike v drugo. Ko npr. triletnik dobi 
navodilo, naj nariše trikotnik, bi lahko narisal krog. Gledano s topološkega vidika, je to 
ustrezno, saj lahko trikotnik z »raztegovanjem« ali s »krčenjem« spremenimo v krog. 
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Za predoperativno obdobje pa je značilno tudi, da otrok še ne razvije sposobnosti 
predstave z različnih perspektiv, kar pomeni, da si stežka predstavlja predmet z 
drugega zornega kota (Dickson idr., 1993).  

3. Stopnja konkretnih operacij 

Stopnja konkretnih operacij je obdobje konkretno-logičnega mišljenja od 7. do 11. leta, 
ko otrok že razlikuje projektivne lastnosti. Otrok zna predvidevati, kako je videti nek 
objekt z različnih zornih kotov. To se vidi pri risbi, ko otrok nariše glavo s profila, a mu 
hkrati nariše celoten obraz, torej še vedno nariše dve očesi namesto enega (Dickson 
idr., 1993). Otrok na tej stopnji razvoja pridobi zmožnost reverzibilnosti, ki otroku 
omogoča, da v mislih obrne neko dejavnost, ki jo je izvedel prej. Razvije se tudi 
recipročnost, ki predstavlja nasprotje egocentrizma. Za razliko od prejšnje stopnje 
otrok razume, da če se predmet spremeni po videzu in pri tem ničesar ne dodamo ali 
odvzamemo, se njegova masa in prostornina ohranita. Razmišlja lahko o več vidikih 
problema istočasno. Otrok na tej stopnji razume smeri in razdalje, zna uporabljati 
zemljevid in je že sposoben presoditi, koliko časa bi potreboval od ene točke do druge. 
Otrok je tudi sposoben razumeti, da je lahko v široki in nizki posodi enaka količina 
tekočine kot v visoki ozki posodi. Kljub operacijam na miselni ravni pa otrok še vedno 
potrebuje nazorno razlago (Labinowich, 2010). 

4. Stopnja formalnih operacij 

Je obdobje logičnega mišljenja brez omejitev. Za zadnjo stopnjo (od 11. leta naprej) je 
značilen razvoj evklidskih relacij. Te se nanašajo na velikost, smer, razdaljo itn. Zadnja 
faza nastopi, ko zna otrok razlikovati med različnimi oblikami objektov in zna določiti 
pravilen položaj geometrijske oblike (Dickson idr., 1993). Otroci so na tej stopnji 
sposobni logičnega mišljenja tudi ob odsotnosti konkretnih objektov. Sposobni so 
razmišljati o abstraktnih stvareh. Ko otrok začne reševati nalogo, bo na sistematičen 
način preizkusil vse možne rešitve. Otrok začne v tem obdobju razmišljati o 
podrobnostih (Labinowich, 1989). 

Piaget je opredelil, da je zaporedje otrokovega razvoja po stopnjah stalno. Vsi otroci 
morajo preiti konkretno-operacionalno stopnjo, da lahko dosežejo stopnjo formalnih 
operacij. Hkrati pa se od otroka do otroka razlikuje hitrost, s katero prehaja z ene 
stopnje na drugo. Stopnje niso nepovezane, nespremenljive in se ne pojavljajo 
nenadoma, temveč se v kontinuiranem razvoju prekrivajo. Otroci prehajajo na višje 
stopnje tako, da istočasno odgovarjajo na načine, ki so značilni za več kot eno stopnjo 
(Labinowich, 2010).  

Piaget je ogromno prispeval k proučevanju razvoja prostorskih predstav. Njegova 
teorija je v povezavi s področjem, ki smo ga opisali, bolj dovzetna za kritike, kot so 
drugi vidiki Piagetove teorije. Raziskovalci so ugotovili, da otrokovo mišljenje ni tako 
egocentrično in nelogično. Kajti otroci zmorejo rešiti nalogo, če se le-ta prilagodi. V 
nadaljevanju bomo na kratko predstavili kritike Piagetove teorije (Dickson idr., 1993): 

a) Lesh in Mierkiewicz (1978, v Dickson idr., 1993) menita, da je Piaget dal prevelik 
pomen razlikovanju med zaznavanjem in miselnimi predstavami. Zaznavanje 
avtorja pojmujeta kot kompleksen organizacijski proces, ki se od miselnih 
prestav razlikuje le v stopnji različnih predstav, ki jih imamo. Npr.: dvoletni otrok 
se lahko pravilno nauči poimenovati kvadrat in trikotnik, vendar mora zato imeti 
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miselne predstave teh likov, ki so v skladu z njegovimi zaznavami (Dickson idr., 
1993); 

b) Piagetova testiranja so včasih pokazala precej različne rezultate zaradi uporabe 
različnih metod. Fuson in Murray (1978, v Dickson idr., 1993) navajata, da naj bi 
otroci veliko lažje prepoznali oblike z dotikom, če te oblike niso prevelike. 
Prepoznavanje oblike s taktilnimi in vizualnimi informacijami je otrokom lažje kot 
raziskovanje večjih oblik s sistematičnim pristopom. Podobno, če upoštevamo 
naslednjo Piagetovo nalogo, ki se nanaša na načrtovalne ideje (Dickson idr., 
1993): 

Piaget je za raziskovanje egocentričnosti mišljenja otrok na predoperativni stopnji 
oblikoval nalogo s tremi gorami. Na Sliki 1 otrok stoji pri mizi, na kateri je model treh 
lahko razpoznavnih gor. Na eni od gor je sneg, na drugi hiša, na tretji pa križ. Otrok 
mora najprej med fotografijami izbrati tisto, na kateri so gore prikazane tako, kot jih vidi 
on, potem pa še fotografijo, ki prikazuje gore tako, kot jih vidi plišast medvedek, ki mu 
sedi naproti. Piaget je ugotovil, da so imeli otroci do osmega leta težave z 
zavzemanjem položaja drugega. Večina otrok je tudi za plišastega medvedka izbrala 
fotografijo, ki je prikazovala gore tako, kot so jih videli otroci (Dickson idr., 1993). 

 

Slika 1: Prikaz naloge tri gore (Piaget in Inhelder, 1956, str. 16) 

Donaldson (1978, v Dickson idr., 1993) poudarja, da na osnovi te naloge ne moremo 
zaključiti, da je otrok egocentričen in ne more videti stvari s perspektive druge osebe 
kot samo s svoje. Donaldson (1978, v Dickson idr., 1993) to utemelji s sledečo študijo: 
postavljeni sta dve križni steni (Slika 2). Otrokova naloga je bila, da skrije lutko 
majhnega dečka pred dvema drugima lutkama (policista) (Dickson idr., 1993). 

 

Slika 2: Prikaz naloge deček in policist (Dickson idr., 1993, str. 16) 
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Donaldson (1978, v Dickson idr., 1993) trdi, da Piagetov preizkus »treh gora« ni bil 
prilagojen otrokom. Z nalogo »deček in policist« pa je bil preizkus preoblikovan in 
prilagojen mlajšim otrokom. Pri tej nalogi je sodelovalo 30 otrok, starih od tri leta in pol 
do pet let. 90 % njihovih odzivov oz. odgovorov je bilo pravilnih, kar pomeni, da so 
otroci lutko postavili na pozicijo, kjer deček ni videl lutki policista. Bolj kompleksne 
naloge so zajemale od pet do šest pozicij in tri policiste. Kljub temu je 60 % triletnikov 
in 90 % štiriletnikov odgovorilo pravilno (Dickson idr., 1993). Pokazalo se je, da si že 
štiriletniki (in nekateri triletniki) lahko predstavljajo stvari z zornega kota druge osebe. 
Pri tej nalogi so bili otroku znani motivi in nameni povezani s situacijo, v nasprotju z 
abstraktno nalogo »treh gora« (Dickson idr., 1993). 

c) Piagetova teorija se je pokazala vprašljiva pri rabi izrazov, kot so »topološki«, 
»razlikovanje«, »bližina in evklidski«, ki niso matematično pravilni (Dickson idr., 
1993).  

3.2 Teorija Pierra in Dine van Hiela 

Po van Hielovem modelu je značilnost razvoja geometrijskih predstav ta, da starost oz. 
odraščanje ni nujno povezano z napredkom v stopnjah razumevanja. Pri napredovanju 
skozi stopnje ima precejšno vlogo poučevanje. Van Hielov model je postal opomnik o 
napredku znanja geometrije pri učencih in hkrati veljaven okvir za oblikovanje učnih 
sekvenc v šolski geometriji. Van Hiele je med drugim zavrnil koncept »od točke k 
telesu«, saj je menil, da je ta pristop v nasprotju z izkušnjami otrok. Prepričan je bil, da 
otrok hitreje usvoji znanje skozi dejavnosti kot z razlago, zato je zagovarjal pristop »od 
telesa k točki« (Jaime in Gutierrez, 1995; v Pusey, 2003).  

Pierre in Dina van Hiele sta zasnovala petstopenjski model, ki opisuje razvoj 
geometrijskega mišljenja pri otrocih. Van Hielova sta stopnje oštevilčila od 0 do 4. 
Pierre van Hiele je nato spremenil model v tri stopnje (vizualno, opisno in teoretično, v 
slednji je združil analizo, abstrakcijo in dokazovanje). Kritiki se niso strinjali z 
združevanjem stopenj, saj model ni bil zadosten pri karakterizaciji znanja. Ameriški 
kritiki so kasneje stopnje preštevilčili (te bomo v nadaljevanju opisali) od 1 do 5, da bi 
z ničlo označili stopnjo učencev, ki sploh ne prepoznajo oblik (Romano, 2009).  

Van Hielov model ima določene lastnosti poteka razvoja. Model je zasnovan 
hierarhično, za katerega je značilno ustaljeno zaporedje stopenj in posledično preskok 
med stopnjami ni mogoč. Lastnosti, ki so bile na eni stopnji bistvene, na naslednji niso 
več. Vsaka stopnja ima svoje jezikovne simbole in lastno mrežo odnosov, ki te simbole 
povezujejo. Neuspeh v znanju se lahko kaže, ko učitelj uporablja prezahtevne izraze 
pri učenju otrok in ga ti ne razumejo. Da lahko učenec napreduje z ene na drugo 
stopnjo, mora doseči fazo informiranja, vodenega usmerjanja, razlage, prostega 
usmerjanja in fazo integracije. Za van Hielov petstopenjski model je značilno 
opazovanje lastnosti predmetov, ki vodijo v oblikovanje predstav v geometriji. Za 
predšolske otroke sta pomembna prva stopnja in postopen prehod na drugo stopnjo, 
kjer lahko otrok s svojimi besedami opisuje predmete, objekte v okolici in pri tem 
uporablja opise za geometrijske lastnosti (npr. se kotali, je raven, ima špičko) 
(Mayberry, 1983).  
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3.2.1 Van Hielove stopnje geometrijskega znanja 

Stopnja nič: predspoznavna stopnja 

Otrok na predspoznavni stopnji opazi le podmnožice vizualnih lastnosti nekih oblik, to 
se kaže v nezmožnosti ločevanja oblik med seboj. Loči npr. krog od trikotnika, ne more 
pa ločiti trikotnika od kvadrata (Clements in Battista, 1992). 

Prva stopnja: vizualna stopnja 

Prva stopnja se pojavi v zgodnjem otroštvu, ko je otrok v vrtcu ali v nižjih razredih 
osnovne šole. Otrok se je na tej stopnji sposoben naučiti imena geometrijskih oblik in 
prepoznati oblike na osnovi videza, ne pa na osnovi njihovih lastnosti ali delov. Otrok 
zazna različne oblike, npr. krog, kvadrat in trikotnik, in nato te oblike poveže z ostalimi 
predmeti in reče, da je trikotnik »kot streha«. Otroci lahko že poznajo geometrijske 
pojme, ne poznajo pa njihovih definicij. Geometrijske oblike vidijo kot celoto, ne 
ukvarjajo se s prepoznavanjem lastnosti posameznih geometrijskih teles ali likov. 
Prehod na drugo stopnjo se začne, ko skupinam vizualnih objektov začno pripisovati 
določene geometrijske lastnosti (Clements in Battista, 1992).  

Druga stopnja: deskriptivno-analitična oz. opisna stopnja 

Na tej stopnji otroci že zanjo določiti oblike glede na njihove lastnosti (npr. kvadrat ima 
štiri stranice) in oblikovati skupine oblik. Ne znajo pa še razložiti razmerij med 
lastnostmi in ne razumejo definicij. Otroci so sposobni posploševanja, ko zaradi 
določenih skupnih lastnosti določene oblike tvorijo skupino. Pri opisovanju lastnosti 
geometrijskih teles in likov so bolj natančni, kjer kombinirajo matematično terminologijo 
s svojimi lastnimi besedami. Vzgojiteljeva naloga je, da sprejme otrokovo 
poimenovanje izrezov, vendar naj ob pravem času vpelje prava poimenovanja, saj se 
s časom otroci naučijo uporabljati pravilne matematične izraze (Clements in Battista, 
1992). 

Tretja stopnja: abstraktno-relacijska oz. teoretična stopnja 

Otroci na tej stopnji že vzpostavljajo povezave med lastnostmi geometrijskih oblik. 
Razumejo definicije geometrijskih odnosov in so sposobni neformalnega 
argumentiranja. Sposobni so razmišljanja v smeri če in potem, kar jim omogoči 
razvrščanje oblik na podlagi majhnega števila značilnosti (Clements in Battista, 1992). 

Četrta stopnja: formalno-deduktivna stopnja 

Učenec na tej stopnji razmišlja o odnosih med lastnostmi geometrijskih oblik in skupin. 
Že oblikuje dokaze na nivoju visokošolske geometrije, pri tem zna oblikovati poizkuse, 
razume vlogo nedefiniranih pojmov, definicij, aksiomov in teorij v geometriji. Učenci 
znajo uporabljati abstraktne pojme in znajo izpeljati zaključke, ki temeljijo na logičnem 
nivoju in ne intuiciji (Romano, 2009). 
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Peta stopnja: strogo matematična stopnja 

Predstavlja sposobnost vpeljevanja in primerjanja različnih aksiomskih sistemov. 
Učenci so sposobni razumeti uporabo posrednega dokaza in razumejo neevklidske 
sisteme. Učenec razmišlja o primerjavah in razlikah med različnimi aksiomskimi 
sistemi geometrije. Razmišlja abstraktno in razume, da so definicije v geometriji 
arbitrarne in ni nujno, da se nanašajo na konkretno realizacijo (Clements in Battista, 
1992). 

Povzamemo lahko, da razvoj geometrijskih predstav pri otroku poteka postopno. 
Rezultat razmišljanja na določeni stopnji postane objekt razmišljanja na naslednji 
stopnji. Slika 3 prikazuje povezavo predmet – rezultat med stopnjami van Hielove 
teorije. Določene predstave (objekti razmišljanja) se morajo na določeni stopnji razviti 
do te mere, da lahko na naslednji stopnji odnosi med njimi postanejo osrednja tema 
razmišljanja (Van de Walle, 2001).  

 

Slika 3: Stopnje van Hielove teorije (Van de Walle, 2001, str. 311) 

Zelo pomembno vlogo imajo geometrijske izkušnje, ki vplivajo na napredovanje skozi 
stopnje. Otrok bo napredoval skozi stopnje s pomočjo primernih dejavnosti, ki mu 
omogočajo raziskovanje, pogovor in interakcijo z vsebino naslednje stopnje, obenem 
pa širijo njegove izkušnje na trenutni stopnji. Pomembna je tudi struktura jezika, ko 
otrok prehaja med stopnjami. Relacija, ki je na določeni stopnji pravilna, je lahko na 
drugi napačna. Lahko pride do tega, da se dve osebi, ki sta na različni stopnji 
geometrijskega znanja, ne razumeta druga druge (Van de Walle, 2001). 

3.2.2 Faze poučevanja po van Hielu 

Van Hiele je verjel, da se lahko kognitivni napredek v znanju geometrije pospeši s 
pravilnimi pristopi, s tem namenom je dal velik poudarek tudi samemu poučevanju 
geometrije, saj naj bi učitelji geometrijske ideje v večini predstavljali na stopnji višje od 
učencev, kar posledično vodi do slabih rezultatov v znanju učencev (Clemets idr., 
1992). Napredek z ene stopnje na drugo je bolj odvisen od kakovosti pouka kot od 
starosti in zrelosti otrok. Težavo predstavlja tudi neprimerna komunikacija, ko učitelji 
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uporabljajo izraze, ki so značilni za višjo stopnjo, kar vodi v slabše razumevanje 
vsebine. Učenci začnejo uporabljati določene izraze, vendar jih ne razumejo. Učitelj 
ima ključno vlogo pri gradnji napredka v znanju geometrije pri učencih, s tem namenom 
teorija van Hiela poudarja faze poučevanja za posamezne stopnje (Van de Walle, 
2001). 

Informacija 

Učenec dobi gradivo za učenje in začne z raziskovanjem tako, da uporablja material. 
Na ta način odkriva določene strukture. Učitelj komunicira z učenci z znanimi 
jezikovnimi izrazi, da je učencem snov razumljiva. Učiteljeva naloga je razlagati 
učencem o materialu in jim ga približati (Vojkuvkova, 2012). Predšolskim otrokom bi 
vzgojitelj pokazal in rekel: »To je krog, v igralnici poiščite še kakšnega.« 

Vodeno odkrivanje 

Učenec se seznani z nalogami, s pomočjo katerih bo kasneje posplošil geometrijske 
predstave. Področje geometrije raziskuje z uporabo konkretnega materiala (merjenje, 
zgibanje, iskanje simetrije). Učiteljeva naloga je, da podaja primerne naloge in da je 
učenec aktiven (Vojkuvkova, 2012). Predšolskim otrokom bi vzgojitelj ponudil list 
papirja, ki bi ga na eni polovici pobarvali s tempera barvo in prepognili. Predno bi ga 
razgrnili, bi jih vzgojitelj vprašal: »Ali veste, kaj se bo zgodilo, ko bomo list razprli?« 

Razlaga in razgovor 

Učenec se začne posluževati ugotovitev in terminologije s področja geometrije, ki jo je 
pridobil tekom prvih dveh faz. Začne se posluževati zahtevnejših izrazov. Učiteljeva 
naloga je, da vodi učence v diskusiji o geometrijskih odnosih in z njim bližjimi izrazi, 
katerim doda ustrezno matematično terminologijo. Učenci se najprej seznanijo s 
konkretnim materialom (geometrijska telesa in liki), kasneje pa še s terminologijo 
(Vojkuvkova, 2012). Predšolskim otrokom bi vzgojitelj rekel: »Kaj pomeni, da je nek 
predmet okrogel?« 

Prosto odkrivanje 

Učenec sam išče različne načine, s katerimi pride do rešitve. Učiteljeva naloga je, da 
učence seznani, da lahko na različne načine pridemo do iste rešitve (Vojkuvkova, 
2012). Predšolskim otrokom bi vzgojitelj ponudil več možnosti: odtiskovanje 
geometrijskih teles z barvo na papir in odtiskovanje v plastelin oz. testo, da bi prišli do 
geometrijskih oblik na dva načina. 

Integracija ali uporaba znanja 

Učenec skozi reševanje nalog pokaže vse, kar se je naučil, in poda svoje lastno 
razumevanje. Učitelj ima vlogo usmerjana in v tej fazi uporablja otrokom znane 
materiale in izraze (Vojkuvkova, 2012). Predšolskim otrokom bi vzgojitelj ponudil 
material za igro in spremljal, kaj bodo z njim počeli.  

Značilnost van Hielovega pristopa pri poučevanju geometrijskih vsebin je, da sledimo 
predznanju učencev in poučevanje začnemo na stopnji, na kateri se učenci trenutno 
nahajajo. S tem namenom smo med izvajanjem dejavnosti pozorni na izraze in 
terminologijo, ki jo uporabljajo učenci. Slednjo nato primerjamo z opisi stopenj, s 
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pomočjo katerih nato načrtujemo dejavnosti na pravi stopnji, kjer se učenci nahajajo. 
Večino dejavnosti lahko prilagodimo vsaj dvema različnima stopnjama znotraj enega 
razreda. Tukaj mislimo na način razmišljanja, ki ga pričakujemo od učencev, kar se 
odraža v načinu učenja in ne v sami vsebini (Van de Walle, 2001).  

Van de Walle (2001) je podal nekaj usmeritev za poučevanje na prvih treh van Hielovih 
stopnjah, ki smo jih priredili za delo vzgojitelja v vrtcu. 

Usmeritve za poučevanje na prvi stopnji 

Učenje temelji na aktivnostih, kjer je veliko razvrščanja, opisovanja in prepoznavanja 
različnih oblik. Vzgojitelj naj priskrbi različne fizične modele oblik v čim več možnih 
različicah (različni materiali, velikosti), saj na ta način nepomembne lastnosti (barva, 
lega) ne pridejo do izraza. Vzgojitelj pripravi spodbudno učno okolje, v katerem bodo 
otroci aktivno sodelovali (gradnja, izdelovanje, sestavljanje, razstavljanje različnih 
oblik) (Van de Walle, 2001).  

Usmeritve za poučevanje na drugi stopnji 

Otroke se prične usmerjati na lastnosti posameznih oblik kot na samo prepoznavanje. 
Vzgojitelj naj otroke spodbudi k opazovanju in razlaganju, to stori tako, da oblikuje 
problemske situacije, v katerih so pomembne lastnosti oblik. Vzgojitelj tudi na tej 
stopnji ponudi otrokom uporabo modelov, le da so tokrat taki, ki omogočajo 
raziskovanje različnih lastnosti oblik. Otroci naj objekte razvrščajo glede na lastnosti 
(okrogla in oglata geometrijska telesa) kot tudi glede na poimenovanje (geometrijska 
telesa in geometrijski liki) (Van de Walle, 2001).  

Usmeritve za poučevanje na tretji stopnji 

Otroci naj bodo ob uporabi poznanih modelov pozorni na določanje lastnosti. Vzgojitelj 
lahko spodbudi otroke, da izdelajo seznam lastnosti ter skušajo ugotoviti, katere so 
pomembne za določeno obliko. Vzgojitelj da pri učenju poudarek na jezikovne izraze, 
ki so značilni za neformalno dedukcijo (noben, nekateri, vsi, če – potem). Otroke 
spodbudijo, da raziskujejo veljavnost trditev v obratni smeri, ter k oblikovanju in 
preverjanju hipotez (Van de Walle, 2001).  

3.3 Raziskave s področja učenja geometrije 

Pri spoznavanju in učenju geometrije je pomembno razvijanje prostorskih predstav pri 
otroku. Nanašajo se na oblike, položaje, odnose med objekti (Newcombe, 2017). 
Obstaja veliko različnih definicij o prostorskih predstavah. Linn in Petrsen (1985, v 
Erkoç idr., 2013) so definirali prostorske predstave kot osnovno zmožnost 
predstavljanja, preoblikovanja, ustvarjanja, ohranjanja ter priklica simboličnih in 
neverbalnih informacij (Erkoç idr., 2013). Tartre (1990, v Lohman, 1996) je prostorske 
predstave opredelil kot mentalne sposobnosti, povezane z razumevanjem, 
manipuliranjem, interpretiranjem in reorganiziranjem informacij na vizualen način. 
Prostorske sposobnosti lahko definiramo kot sposobnost ustvarjanja, ohranjanja in 
preoblikovanja dobro strukturiranih vizualnih slik (Lohman, 1996). Prostorske 
predstave so med drugim definirane kot ena od sposobnosti, ki zajemajo zmožnost 
vizualizacije tridimenzionalnih objektov, predstavljanje različnih perspektiv ter 
razumevanje odnosov med objekti (Erkoç in Erkoç., 2012). 
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Pri prostorskih predstavah govorimo o miselnih procesih, kjer doživimo izkušnjo 
podobe in so podobne tistim, ki temeljijo na zaznavanju predmetov ali slik (Clements 
in Battista, 1992). Slika, ki jo zaznamo, je koherentna in je integrirana predstavitev 
prizora ali predmeta z določenega zornega kota. Podoba je lahko podvržena 
navidezno neprekinjenim mentalnim transformacijam, kot so rotacije, pri katerih 
vmesna stanja ustrezajo vmesnim pogledom na dejanski predmet, ki se prenese v 
ustrezne fizične transformacije. Slike ne predstavljajo samo predmetov, temveč tudi 
medsebojne povezave med njihovimi sestavnimi deli in drugimi predmeti. To pomeni, 
da morajo funkcionalni odnosi med predmeti, ki so domišljeni, do neke mere odražati 
funkcionalne odnose med istimi predmeti, ki so bili dejansko zaznani (Clements in 
Battista, 1992). 

Prostorske predstave imajo vpliv na sposobnost natančnega zaznavanja vizualnega 
sveta, zmožnost preoblikovanja in transformacije po prvotnem dojemanju ter ponovno 
ustvarjanje vidika vizualne izkušnje, tudi če ob tem ni prisotnih fizičnih dražljajev 
(Clements in Battista, 1992). Opredeljena sta bila dva glavna sestavna dela oz. 
dejavnika prostorskih predstav (Clements in Battista, 1992):  

 prostorska orientacija, ki zajema delovanje odnosov med položaji predmetov v 
prostoru glede na lasten položaj telesa (npr. najti pot, ki vodi v stavbo); 

 prostorska vizualizacija, ki zajema razumevanje in izvedbo zamišljenih 
premikov predmetov v dvo- in tridimenzionalnem prostoru.  

Po mnenju drugih avtorjev (Linn in Petrsen (1985), v Erkoç idr., 2013) prostorske 
predstave sestavljajo trije dejavniki: 

1. prostorsko zaznavanje (sposobnost določanja prostorskih odnosov glede na 
pozicijo lastnega telesa); 

2. miselna rotacija (sposobnost obračanja dvo- ali tridimenzionalnih oblik hitro in 
natančno); 

3. prostorska vizualizacija (sposobnost manipuliranja s prostorsko predstavljenimi 
informacijami). 

Bishop (1977, v Clements in Battista, 1992) je predlagal dve prostorski komponenti, za 
kateri meni, da sta še posebej pomembni za učenje matematike. Prva je sposobnost 
interpretiranja figuralnih (predmetnih) informacij in vključuje razumevanje vizualnih 
predstav in besedišča. Druga je sposobnost vizualnega procesiranja oz. obdelave. 
Zajema manipulacijo in preoblikovanje vizualnih predstav in podob, poleg predelave 
abstraktnih odnosov v vizualnih predstavah (Clements in Battista, 1992). 

Različne skupine posameznikov uporabljajo različne procese reševanja prostorskih 
nalog. Nekateri si pomagajo z vizualizacijo, drugi z verbalizacijo. Nekateri vidijo celoto, 
drugi pa njene delčke. Nekateri si pomagajo s pripomočki, npr. oznake na papirju, drugi 
z manipulacijo objektov ali gibanjem lastnega telesa (Clements in Battista, 1992).  

Obstajata dva vidika učenja matematike, ki sta povezana z aktivnostmi leve ali desne 
hemisfere možganov. Prostorsko zaznavanje izvaja desna hemisfera, medtem ko ima 
leva hemisfera jezikovno funkcijo (Dickson idr., 1993). Pri učenju prostorskih predstav 
je pomembno ustrezno jezikovno izražanje. Leva hemisfera je center jezikovnega 
komuniciranja (pisanje, branje in govorjenje) in procesira stvari eno hkrati. Procesira 
podrobnosti, izvzete iz celote (Dickson idr., 1993). 
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Desna hemisfera razmišlja v slikah (Dickson idr., 1993). Ukvarja se s prostorskimi 
zaznavami in vizualnim vidikom. »Stvari« procesira celostno in ne eno po eno, kot to 
opravlja leva hemisfera. Desna hemisfera je center za intuicijo in kreativnost ter 
zapomnitev dejstev. Beleži vizualne zaznave, ki jih prikaže skozi dejanja in slike. Je 
center, kjer se shranjujejo informacije. Informacije ki jih prejme desna hemisfera, lahko 
s pomočjo leve hemisfere zapišemo ali povemo (Dickson idr., 1993). 

Prostorske predstave imajo ključno vlogo pri matematičnem razmišljanju. Ugotovljene 
so bile pozitivne korelacije med prostorskimi predstavami in matematičnimi dosežki na 
vseh ravneh (Clements in Battista, 1992). Prostorske predstave lahko izboljšajo 
otrokov razvoj numeričnega znanja (Gunderson idr., 2012). Podobno so tudi drugi 
avtorji poudarili pomen prostorskih predstav v geometriji, in sicer da se vizualizacija 
uporablja kot osnova za asimilacijo abstraktnega (geometrijskega) znanja in usvajanja 
posameznih konceptov (Erkoç idr., 2013). 

Številne študije (Burnett in Lane, 1980; Ben-Chaim, Lappan in Houang, 1988; Olkun, 
2003; Rafi, Samsudin in Ismail, 2006; Rafi, Samsudin in Said, 2008; Kurtuluş, 2011; 
Yıldız in Tüzün, 2011, v Newcombe 2017) so pokazale, da lahko prostorske predstave 
izboljšamo z učenjem in urjenjem prek ustreznih materialov in dejavnosti. Avtorica 
Newcombe (2017) je naredila metaraziskavo člankov, v katerih so bile predstavljene 
raziskave s področja prostorskih predstav, in ugotovila, da so dokazi v zadnjih nekaj 
desetletjih postali trdnejši, da prostorske predstave niso dokončno določene in se jih 
da preoblikovati. Na podlagi proučenih člankov Newcombe (2017) meni, da je 
vzgojiteljeva naloga ta, da najde najprimernejši način, kako naučiti predšolske otroke 
prostorskih predstav.  

Newcombe (2017) meni, da boljše prostorske predstave vodijo k boljšim matematičnim 
spretnostim ter k večjemu interesu in vztrajnosti pri učenju in izobraževanju na 
področju znanosti (matematike, fizike, kemije, biologije). Mnogi avtorji (Wai idr., 2009; 
Kurtuluş, 2011; Yurt in Sünbül, 2012, v Erkoç idr., 2013) se s tem strinjajo in še 
dopolnijo, da prostorske predstave igrajo ključno vlogo pri izbiri poklica in uspešnosti 
pri delu. Tisti, ki želijo imeti visoko raven strokovnega znanja s področja znanosti, 
tehnologije ali inženiringa, morajo imeti dobre prostorske prestave. Boljši so na 
področju arhitekture, inženiringa, robotike in fizike. Prostorske predstave pa so koristne 
tudi v vsakdanjem življenju (vožnja kolesa ali avtomobila, fotografiranje, igranje 
računalniških iger). Našteti avtorji se strinjajo tudi s tem, da so prostorske predstave 
hkrati povezane tudi s psihološkimi lastnostmi človeka, kar vpliva na nadaljnje 
izobraževanje osebe (Erkoç idr., 2013). 

Clements in Battista (1992) sta mnenja, da v primeru, če otrok usvoji prostorske 
predstave v predšolskem obdobju, potem ima boljšo predispozicijo za razumevanje 
linearne linije številk ob vstopu v osnovno šolo. Otrokovo razumevanje prostorskih 
predstav je pri njegovih petih letih napovedalo, kako uspešen bo pri reševanju 
simboličnih matematičnih nalog, ko bo star osem let (Clements in Battista, 1992).  

Krutetskii (1976, v Clements, 1992) je pri proučevanju nadarjenih otrok odkril, da 
nekateri otroci uporabljajo prostorske predstave pri reševanju problemov, nekateri pa 
ne. Večina uporablja pristop in način reševanja nalog, ki sta odvisna od konteksta 
problema (Clements in Battista, 1992). 
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Študija Grega Duncana (2014) z naslovom »Importance of early math skills« iz leta 
2007 je pokazala, da obvladanje matematičnih spretnosti ne le napove prihodnjih 
matematičnih dosežkov, temveč tudi napoveduje prihodnje bralne dosežke. Raziskava 
o pomenu zgodnjega matematičnega znanja kaže, da so otroci, ki že v predšolskem 
obdobju spoznavajo in se učijo matematičnih vsebin ter usvojijo osnove 
matematičnega znanja, akademsko uspešnejši (Duncan idr., 2014). Učenje 
matematike v predšolskem obdobju je enako pomembno kot zgodnje opismenjevanje, 
hkrati pa učenje matematike izboljša sposobnost branja in pisanja (Duncan idr., 2014).  

4 VLOGA VZGOJITELJA PRI NAČRTOVANJU IN EVALVACIJI 
PISNIH PRIPRAV V VRTCU 

Pisanje priprav je del pedagoškega procesa, ki sledi določenemu načinu dela. 
Načrtovanje pisnih priprav pri delu vzgojitelja poteka na treh ravneh, in sicer (Doler in 
Rovšnik Kovač, 2014): 

 na nacionalni ravni (zakonodaja), 

 na ravni vrtca (Kurikulum za vrtce, letni delovni načrt zavoda in enote), 

 na ravni oddelka (letni delovni načrt oddelka in priprave za določeno časovno 
obdobje).  

Pisanje priprav lahko razdelimo tudi na dva dela: makro in mikro nivo. Pod makro nivo 
spada letni delovni načrt vrtca, pod mikro nivo pa spadajo priprave, ki potekajo v treh 
fazah. Pri prvi fazi vzgojitelj skrbi za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje s področja 
predšolske vzgoje. V drugi fazi sledi miselna in materialna priprava na neposredno 
vzgojno delo. Sledi tretja faza, ko vzgojitelj napiše pisno pripravo, ki jo bo izvedel v 
oddelku. Aktivnost nastane zaradi potreb in interesov otrok oz. spontanih dogodkov 
(Pipan idr., 1993).  

Struktura dnevne priprave naj bi zajemala naslednje vsebine (Retuznik Bozovićar in 
Krajnc, 2010): 

 splošne podatke, vzgojno ustanovo, oddelek, čas, izvajalce, področje; 

 naslov didaktične enote; 

 cilje, ki so jasno oblikovani in prilagojeni otrokom; 

 vsebino, ki se navezuje na cilje; 

 metode dela in obleke dela, ki jih vzgojitelj izbere glede na didaktične okoliščine; 

 didaktična sredstva in okolje; 

 artikulacijo in potek priprave. 

Načrtovanje dejavnosti je pri pisanju priprave celovit proces, pri katerem vzgojitelj misli 
na otroke, ki jim je dejavnost namenjena. Ob tem razmišlja o izbiri postopkov, metod, 
pripomočkov in o doseganju ciljev (Doler in Rovšnik Kovač, 2014). 

Pri pisanju priprave vzgojnega dela in izbiri dejavnosti vzgojitelj izhaja iz otroka. To 
lahko stori le v primeru, če otroka dovolj dobro pozna. Upoštevati mora otrokove 
razvojne potrebe, poznati njegove razvojne zakonitosti, ugotoviti stopnjo otrokovega 
razvoja in njegove posebnosti (Marjanovič-Umek, 2001). Vsak oddelek ima svoje 
značilnosti, ki vzgojitelju omogočajo prilagajanje vzgojnega dela (Doler in Rovšnik 
Kovač, 2014). Pri pisanju priprave je vzgojitelj pozoren na vlogo otroka pri izvedbi 
načrtovane dejavnosti. Za otrokov optimalen razvoj je potreben celosten pristop k 
njemu, kar pomeni, da je otrok v dejavnosti aktiven in ne pasiven. Pristop poteka 
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celostno tudi zato, ker otrok prav tako doživlja svoje okolje in dogajanje v njem 
celostno. Pomemben je preplet načrtovanih dejavnosti in dnevne rutine v vrtcu (Pipan 
idr., 1993). Geometrijske dejavnosti vzgojitelj povezuje s področjem gibanja, narave in 
jezika, da dobi otrok celostno izkušnjo. Spoznavanje oblik s pomočjo različnih čutil 
privede do boljših predstav in poznavanja različnih področij geometrije (Vrbovšek, 
2014). 

Dober vzgojitelj mora biti pripravljen tudi na presenečenja, ki niso zapisana v pripravi. 
Vzgojitelj ni opredeljen samo na en cilj, ampak zna povezovati načrtovane dejavnosti 
različnih področij in na ta način pri delu spontano in življenjsko odreagirati (Doler in 
Rovšnik Kovač, 2014). 

Pri načrtovanju so v Kurikulumu za vrtce (1999) v ospredju načela strokovne 
utemeljenosti, vertikalne in horizontalne povezanosti, uravnoteženosti, procesno 
razvojnega vidika, evalvacije in timskega dela. Zapisanih ni konkretnih usmeritev za 
načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, je pa poudarjena odgovornost za 
strokovno utemeljeno načrtovanje tako vzgojiteljice kot vrtca. Za razvojno-procesni 
pristop, ki je opredeljen tudi v načelih, je značilna predvsem dvosmerna komunikacija 
med odraslimi in otroki (Doler in Rovšnik Kovač, 2014). 

Vsebina in metode dela v pripravah so osnova za organiziranje in izvajanje dejavnosti, 
kjer je v ospredju aktivnost otrok in vzgojitelja. Vzgojno delo je načrtovano in 
analizirano med in po končani dejavnosti. Vzgojitelj mora pri pripravi vzgojnih 
pripomočkov in sredstev poskrbeti, da so ti dostopni. Sredstva naj bodo raznolika, 
primerno vzdrževana in urejena. Pomemben element je tudi prostor (igralnica, skupni 
prostori, igrišče vrtca), ki mora biti funkcionalen, z možnostjo prilagajanja potrebam 
otrok, različnim vrstam dejavnosti in oblikam dela. Prostor se lahko spremeni v več 
manjših kotičkov oz. tematskih prostorov (Pipan idr., 1993). Z načelom aktivnega 
učenja je povezano tudi spoznanje, da se predšolski otrok najbolje uči na podlagi 
konkretnih izkušenj in praktične udeležbe v aktivnostih, kar danes velja za splošno 
sprejet princip predšolske vzgoje. Idejo o tem, da se otrok najbolje uči na podlagi 
konkretnih izkušenj, zasledimo že v Fröblovem vrtcu, pozneje pa tudi v vrtcih 
montessori in waldorfskih vrtcih (Bruce, 1997).  

Vzgojitelj po izvedeni dejavnosti reflektira lastno delo in sledi smernicam kakovostnega 
izvajanja geometrijskih dejavnosti, ki zagovarjajo postopno prehajanje k abstraktnemu. 
S takim načinom dela bo vzgojitelj prispeval k temu, da bodo otroci pri geometriji 
napredovali vsak v svojem tempu. Vloga vzgojitelja pri zagotavljanju učenja z 
razumevanjem je ključnega pomena. Vzgojitelj je odgovoren za otrokovo zanimanje za 
določeno dejavnost, posredovanje znanja in za ugotavljanje težav, s katerimi se otroci 
srečujejo (Kavkler idr., 2015). 

Refleksija je lahko izhodišče za načrtovanje dejavnosti, kar pomeni, da eno brez 
drugega ne gre. Z načrtovanjem in izvedbo sta neločljivo povezani refleksija in 
evalvacija. Kakovostno pedagoško delo zahteva nenehno sprotno in sistematično 
reflektirane lastne in tuje pedagoške prakse, ki vključujejo načrtovanje, ravnanje in 
evalvacijo. Pojmi refleksija, analiza in evalvacija se na področju vzgoje in 
izobraževanja prekrivajo. Refleksija pomeni premišljevanje in razglabljanje; evalvacija 
ocenjevanje oz. vrednotenje; analiza razčlenjevanje, presojo, oceno (Doler in Rovšnik 
Kovač, 2014). Strategije oz. tehnike načrtovanja lahko razčlenimo na učno-ciljno 
strategijo, kjer je evalvacija usmerjena predvsem v vrednotenje doseganja, 
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uresničevanja ciljev in/ali preverjanja znanja; in na procesno-razvojno strategijo, kjer 
procesno načrtovanje kot pogoj zahteva sprotno in končno vrednotenje vzgojno-
izobraževalnega procesa. V evalvacijo naj bi bili vključeni vsi aktivni v procesu, tako 
vzgojitelji kot otroci, starši in zunanji sodelavci (Doler in Rovšnik Kovač, 2014).  

Na pomen in način načrtovanja in evalvacije vpliva tudi prikriti kurikulum (vrednostne 
predpostavke, socialna in čustvena klima, medsebojni odnosi, vzgojni stili, predstave 
o sebi in drugih, pričakovanja, predsodki, nenapisana in nenapisana pravila) (Žerak, 
2014). Z načrtovanjem se izognemo vdoru različnih ideoloških pritiskov in manipulaciji. 
Tako lahko o svojih vzgojnih vplivih razmišljamo zavestno in jih skušamo izraziti v obliki 
ciljev in načrtovanih dejavnosti. Z evalvacijo lahko ozaveščamo delovanje prikritega 
kurikuluma in ga na ta način preoblikujemo v načrtni kurikulum (Žerak, 2014). 

5 VLOGA VZGOJITELJA PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI S 
PODROČJA GEOMETRIJE 

Vzgojitelj ima pri izvajanju dejavnosti, ki vsebujejo cilje s področja geometrije, ključno 
vlogo. Otroku svetuje, ga razume, upošteva njegove želje in (razvojne) potrebe. 
Vzgojitelj mora biti primerno strokovno usposobljen, kajti otroci ne morejo nadoknaditi 
izgubljenega časa v prvih letih razvoja (Pipan idr., 1993).  

Vzgojitelj otroke usmerja s spodbudami, pravimi izrazi in uspešnost otrok tudi pokaže, 
da se otroci zavedajo uspeha (Vrbovšek, 2014). Pri tem mora biti vzgojitelj pozoren na 
to, da so vsi otroci enako deležni števila dobljenih pohval. Za otrokovo zaupanje je 
bistvenega pomena, da vzgojitelj sprejme dosežen napredek otroka in njegovo znanje 
upošteva ob naslednji priložnosti. Pri izvajanju geometrijskih dejavnosti mora vzgojitelj 
poskrbeti, da se otrok dobro počuti in mu je dejavnost v veselje. Otrok mora doživljati 
uspeh ob svojih rešitvah, kadar pride do napačne, ga mora vzgojitelj pravilno usmeriti 
do pravilne rešitve in otroka seznaniti, na kakšen način lahko preveri pravilnost rešitve. 
Vzgojitelj naj otrokom nudi večkratno ponovitev poskusov in pogovor ponavlja toliko 
časa, dokler otroka to zanima in veseli. Otroke spodbuja, da začeto nalogo izpeljejo 
do konca (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Geometrijo otroci postopoma spoznavajo po konceptu od telesa k točki. Za ta koncept 
je značilno, da postopoma prehajamo od večjih dimenzij k manjšim. Sprva začnemo s 
prostorsko geometrijo, kjer se otrok seznani s predmeti, ki ga obkrožajo v njegovem 
vsakdanjem življenju. Otrok išče predmete, ki so si med seboj podobni glede na obliko, 
in pri tem spoznava lastnosti geometrijskih teles. Vzgojitelj otroku omogoči otip 
predmetov in spoznavanje skozi igro, preden jih seznani z imeni (Kurikulum za vrtce, 
1999). Otrok bo s tem ugotovil, da so si nekateri predmeti po obliki podobni, ob tem ga 
spodbujamo, da ubesedi podobnosti. Pri tem smo pozorni, da pri opazovanju oblike 
predmetov otroci niso pozorni na barvo, velikost, material predmetov … (Hodnik 
Čadež, 2002). 

Vzgojitelj se poslužuje domačih, otrokom znanih izrazov, kasneje pa začne uporabljati 
pravilne matematične izraze. Otroke spodbujamo, da predmete opisujejo z besedami 
iz svojega vsakdana (Cotič idr., 1996). Izraza kocka in krogla bo otrok usvojil hitreje od 
ostalih, saj se imeni ujemata z imeni predmetov, ki jih pozna iz vsakdanjega življenja. 
Z drugimi izrazi bo imel malo več težav, zato zadostuje, če otrok pove, da je omara 
podobne oblike kot škatla, namesto uporabe izraza kvader. Pri poimenovanju lahko 
vzgojitelj izkoristi izvor imena valj iz besede valjati. Vzgojitelj spontano verbalno 
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komunicira in v pravem trenutku postavi ustrezna vprašanja, ki otroka vodijo k 
razmišljanju in ga vodijo, da stopijo en korak naprej in dosežejo višji nivo v svojem 
znanju (Dickson idr., 1993). 

Vzgojiteljeva naloga je, da otroci spoznavajo čim večje in polne modele teles, takšni, 
ki so izrazito tridimenzionalni. Govorimo o predmetih, ki jih najdemo v igralnici (omara, 
knjiga, žoga). Modeli, ki niso izrazito tridimenzionalni (stikalo za luč, kovanec, steklo), 
v predšolskem obdobju niso primerni. Primernejši so predmeti iz čim bolj trdega 
materiala (ne iz pene ali gume) (Cotič idr., 1996).  

Ko vzgojitelj opazi, da otrok pozna in razlikuje geometrijska telesa, preide na ravnino, 
kjer se otroci seznanijo z geometrijskimi liki (Vrbovšek, 2014). Spoznavanje 
geometrijskih likov in teles lahko poteka tudi sočasno. Prehod med tridimenzionalno 
obliko teles in dvodimenzionalno obliko likov je enostavnejši, če ju združimo, tako da 
vzgojitelj uporabi npr. geometrijska telesa kot štampiljke, ki jih skupaj z otroki odtisne 
na papir ali na katero drugo snov (pesek, glino). Odtis telesa bo preusmeril pozornost 
na posamezno ploskev telesa, ki je značilna za določen lik. Iz likov lahko na poljuben 
način izdelujemo različne figure (Cotič idr., 1996). 

Postopoma nato vzgojitelj vpelje dejavnosti, kjer vpelje različne ravne in krive črte ter 
točko. V geometrijo pa sodi tudi spoznavanje pojma simetrija (Vrbovšek, 2014). V vrtcu 
lahko vzgojitelj naredi likovno dejavnost, kjer prepogne list papirja na polovico, ga 
razprostre in s tempera barvami na eno polovico nariše poljubno obliko. List nato še 
enkrat prepogne in ga zopet razpre. Barva se je odtisnila na drugo polovico papirja in 
dobili smo simetrični odtis (Cotič idr., 1996). 

Povzamemo lahko, kako pomembno je, da vzgojitelj izbere primeren čas in dejavnost 
ponudi v ustreznem kontekstu, kjer vključi pojme iz geometrije, saj se otrok uči 
celostno. Pomembno je vključiti dejavnosti, ki zajemajo aktivno reševanje problema, 
kjer otrok sam pride do spoznanj, skratka sodobni pristopi na področju učenja 
matematike, ki smo jih opisali v teoretičnem delu (Cotič idr., 1996). 
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II EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV PROBLEMA 

V magistrskem delu smo raziskovali, v kolikšni meri vzgojitelji/vzgojiteljice vključujejo 
v načrtovane dejavnosti področje geometrije. Namen raziskave je bil pridobiti čim boljši 
vpogled v načrtovanje in izvajanje geometrijskih dejavnosti v vrtcu. Zanimalo nas je, 
katera področja geometrije so največkrat vključena, kakšne težave imajo 
vzgojitelji/vzgojiteljice pri načrtovanju geometrijskih dejavnosti ter kakšna so njihova 
stališča o lastni strokovni in didaktični usposobljenosti za organiziranje dejavnosti na 
področju geometrije. Z raziskavo smo želeli preveriti tudi didaktično matematično 
znanje vzgojiteljev/vzgojiteljic.  

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Ali in kako pogosto vzgojitelji/vzgojiteljice načrtujejo in izvajajo dejavnosti na 

področju geometrije?  
2. Ali obstaja povezava med izborom področja geometrije in med starostjo otrok v 

vrtcu (starostno obdobje skupine, v kateri dela vzgojitelj/vzgojiteljica)?  
3. Ali oziroma kako vzgojitelji/vzgojiteljice vključujejo otroke v načrtovanje in 

izvajanje dejavnosti s področja geometrije ter kako spremljajo napredek v 
njihovem znanju? 

4. S kakšnimi težavami se vzgojitelji/vzgojiteljice najpogosteje srečajo pri 
načrtovanju in izvajanju dejavnosti s področja geometrije? 

5. Kako vzgojitelji/vzgojiteljice načrtujejo izvajanje dejavnosti s področja 
geometrije? 

8 METODOLOGIJA 

Raziskava je kvantitativna in kvalitativna. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-
neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

8.1 Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 78 vzgojiteljev in vzgojiteljic iz različnih vrtcev v Sloveniji. 
Vzorec je bil neslučajnostni. Kot kaže Preglednica 5, je bil večji del anketiranih 
ženskega spola – kar 74 ali 94,9 % vseh. 

Preglednica 5: Spol anketirancev 

Spol 

 Število Odstotek 

Moški 4 5,1 

Ženski 74 94,9 

Skupaj 78 100,0 

 

Kot kaže Preglednica 6, je največ anketiranih dokončalo fakulteto ali visoko šolo. Takih 
je bilo kar 60 ali 76,9 % vzgojiteljev. Na drugem mestu je dokončana srednja šola s 
sedmimi anketiranimi (9 %). 7,7 % vzgojiteljev ima dokončan magisterij ali doktorat. 
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Preglednica 6: Stopnja izobrazbe anketiranih vzgojiteljev 

Stopnja izobrazbe 

 Število Odstotek 

Dokončana srednja šola 7 9,0 

Dokončana poklicna šola 2 2,6 

Dokončana višja poklicna 
šola 

3 3,8 

Dokončana fakulteta, visoka 
šola 

60 76,9 

Dokončan magisterij ali 
doktorat 

6 7,7 

Skupaj 78 100,0 

 

Preglednica 7 prikazuje delovno dobo anketiranih vzgojiteljev. Največ anketiranih ima 
med 7 in 18 let delovne dobe, saj je teh 28 ali 35,9 % vseh. Temu sledi štiri do šest let 
delovne dobe, kamor sodi 17 anketiranih ali 21,8 % vseh, ter 15 anketiranih ali 19,2 % 
vseh z 19 do 30 let delovne dobe.  

Preglednica 7: Delovna doba anketiranih vzgojiteljev 

Delovna doba 

 Število Odstotek 

Do 1 leta 3 3,8 

1–3 leta 9 11,5 

4–6 let 17 21,8 

7–18 let 28 35,9 

19–30 let 15 19,2 

31–40 let 6 7,7 

Skupaj 78 100,0 

 

Sledi še pregled frekvence starostnega oddelka, v katerem delajo anketirani vzgojitelji. 
Preglednica 8 prikazuje rezultate. 

Preglednica 8: Starostni oddelek, v katerem delajo anketirani vzgojitelji  

Starostni oddelek 

 Število Odstotek 

Prvo starostno obdobje 29 37,2 

Drugo starostno obdobje 36 46,2 

Kombiniran oddelek 13 16,7 

Skupaj 78 100,0 

 

Kot je razvidno iz rezultatov frekvenčne analize, največ anketiranih dela v oddelku 
drugega starostnega obdobja. Takih je kar 36 ali 46,2 % vseh. Temu sledijo tisti v 
oddelku prvega starostnega obdobja z 29 anketiranimi ali 37,2 % vseh. Takih, ki delajo 
v kombiniranem oddelku, je le 13 ali 16,7 % vseh.  

8.2 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumenta 

Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik (Priloga 1), ki smo ga oblikovali 
sami za namen magistrskega dela z naslovom Evalvacija vzgojiteljevega načrtovanja 
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in izvajanja geometrijskih dejavnosti v predšolskem obdobju. V vprašalniku je večina 
vprašanj zaprtega oz. izbirnega tipa, nekaj vprašanj pa je odprtega tipa. Zbiranje 
podatkov je potekalo od marca do aprila 2018.  

Anketne vprašalnike smo po pošti poslali v slovenske vrtce, kjer so jih strokovni delavci 
vrtca razdelili zaposlenim vzgojiteljicam in vzgojiteljem. Zbiranje podatkov je potekalo 
anonimno. Razdeljenih je bilo 160 vprašalnikov, po pošti pa se jih je vrnilo 78, kar je 
48,8 %.  

8.3 Postopek obdelave podatkov 

Pridobljene podatke smo najprej vnesli v program Microsoft Office Excel in jih nato 
obdelali v programu IBM SPSS Statistics 20. Pridobljeni rezultati so predstavljeni v 
obliki preglednic in grafično ponazorjeni. Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo odprtih 
tipov vprašanj, smo analizirali kvantitativno.  

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bomo predstavili odgovore vzgojiteljev in vzgojiteljic predšolskih otrok 
na anketni vprašalnik. Zaradi lažje interpretacije podatkov bomo v nadaljevanju 
navajali termin vzgojitelj. Rezultati bodo predstavljeni po sklopih glede na zastavljena 
raziskovalna vprašanja in interpretirani ob preglednicah in grafičnih prikazih. 

9.1 Vzgojiteljevo načrtovanje in izvajanje dejavnosti s področja 
geometrije 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali in kako pogosto vzgojitelji 
načrtujejo in izvajajo dejavnosti na področju geometrije. Uporabili smo frekvenčno 
analizo vprašanja 7, kjer so vzgojitelji razvrstili področja matematike po pogostosti 
načrtovanja in izvajanja. Pri tem so vsakemu izmed sedmih področij podali oceno od 
1 do 7, kjer 1 pomeni največkrat načrtovano in izvajano dejavnost, 7 pa najmanjkrat 
načrtovano in izvajano dejavnost pri matematiki. Stolpčni diagram (Graf 1) prikazuje 
pogostost posameznih ocen za vsako izmed sedmih področij. 
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Graf 1: S katerega področja največkrat načrtujete matematično dejavnost? 

Z Grafa 1 je razvidno, da vzgojitelji največkrat načrtujejo in izvajajo dejavnosti s 
področja števil in štetja. Graf tudi kaže, da pri področju »merjenje« nobeden od 
vzgojiteljev ni označil, da aktivnosti izvaja največkrat. Najmanjkrat je zastopano 
področje »verjetnost dogodka, rešitve problemov, vzrok in posledica«. Če se 
osredotočimo le na geometrijo, ki ga preiskuje raziskovalno vprašanje 1, pa vidimo, da 
je pri tem področju največkrat izraženo stališče do pogostosti izvajanja dejavnosti »5«, 
kar pomeni, da se geometrija izvaja manj pogosto kot ostala področja. Glede na 
rezultate, da je veliko vzgojiteljev izrazilo stališče, da izvajajo geometrijo manjkrat oz. 
najmanjkrat (kjer so zapisali geometrijo šesto in sedmo po vrsti po pogostosti 
načrtovanja in izvajanja), lahko razberemo, da večje pozornosti geometriji vzgojitelji ne 
namenjajo, saj so prikazana izražena stališča prav tista, ki kažejo na manjšo pogostost 
načrtovanja in izvajanja.  

Izračunali smo povprečne vrednosti pridobljenih odgovorov vzgojiteljev in dobili 
sledeče rezultate povprečij, ki kažejo pogostost načrtovanja in izvajanja posameznih 
področij: bližje kot je povprečna vrednost pogostosti izvajanja dejavnosti s 
posameznega področja, bolj pogosto jo vzgojitelji načrtujejo in izvajajo. Velja tudi 
obratno, večja kot je številka (bližje maksimalni vrednosti 7), manj pogosto jo vzgojitelji 
načrtujejo in izvajajo v okviru matematike. Povprečne vrednosti so prikazane v 
Preglednici 9. 
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Preglednica 9: S katerega področja največkrat načrtujete matematično dejavnost? 

Področje 
matematike 

Števila 
in 

štetje 

Simboli 
in grafični 

prikazi 

Verjetnost 
dogodka, 
reševanje 

problemov, 
vzrok in 

posledica 

Urejanje, 
razvrščanje 

Merjenj
e 

Vzorci Geometrija 

Povprečna 
vrednost 
pogostosti 
načrtovanja 
in izvajanja 

2,1 3,8 5,2 2,5 5,4 4,2 4,9 

 

Kot je razvidno iz Preglednice 9 povprečnih vrednosti pogostosti načrtovanja in 
izvajanja, je področje, ki ga vzgojitelji najpogosteje izvajajo, prav »števila in štetje« z 
le 2,1 povprečne vrednosti izraženih stališč vzgojiteljev. Temu sledita področji 
»urejanje, razvrščanje« z 2,5 in »simboli in grafični prikazi« s 3,8. Področje geometrije 
je šele na petem mestu po pogostosti načrtovanja in izvajanja s povprečno vrednostjo 
izraženih stališč 4,9. Manj pogosto od geometrije se načrtujeta in izvajata le »verjetnost 
dogodka, reševanje problemov, vzrok in posledica« s 5,2 in »merjenje« s 5,4.  

Matematika v predšolskem obdobju zajema več področij. V našem raziskovalnem delu 
smo se osredotočili na geometrijo, ki je ena izmed matematičnih vsebin v vrtcu, ki se 
ukvarja z obravnavo prostorskih odnosov in geometrijskih oblik. Z geometrijo se otroci 
začnejo seznanjati že v predšolskem obdobju, saj se strokovnjaki zavedajo, kako 
pomembno je zgodnje učenje geometrije in dobre prostorske predstave, ki imajo 
ključno vlogo pri matematičnem razmišljanju. Boljše prostorske predstave vodijo k 
boljšim matematičnim spretnostim in k večjemu interesu in vztrajnosti pri učenju in 
izobraževanju na področju znanosti (matematike, fizike, kemije, biologije) (Newcombe, 
2017). 

9.2 Povezava med izborom področja geometrije in starostjo otrok v vrtcu 

Pri preverjanju drugega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, ali obstaja 
povezava med starostnim obdobjem skupine in pogostostjo izvajanja dejavnosti s 
področja geometrije, ki ga izvajajo vzgojitelji. Tukaj so nas zanimali odgovori na 
vprašanje 8, kjer so anketirani vzgojitelji za vsako izmed petih področij geometrije 
določili pogostost vključevanja v načrtovane dejavnosti, kjer je odgovor 1 pomenil 
najpogosteje, odgovor 5 pa najmanj pogosto. Preglednica 10 prikazuje povprečne 
vrednosti vseh področij geometrije glede na starostni oddelek vzgojitelja. 
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Preglednica 10: Katere vsebine iz geometrije največkrat vključite v načrtovanje matematične dejavnosti? 

Starostni oddelek Orientacija v 
prostoru 

Geometrijska 
telesa 

Geometrijski liki Črte Simetri
ja 

Prvo starostno 
obdobje 

2,1 2,7 2,7 3,2 4,1 

Drugo starostno 
obdobje 

1,8 5,2 2,6 2,5 4,1 

Kombiniran oddelek 1,9 3,3 2,6 3 4,1 

 

Iz Preglednice 10 vidimo, da obstajajo razlike glede na vrsto oddelka po vsebinah, ki 
jih vključujejo vzgojitelji v načrtovane dejavnosti. Izveden je bil tudi Shapiro-Wilkov test 
normalne porazdelitve (Priloga 2). 

Zanimalo nas je, če so razlike statistično pomembne, zato smo namesto parametrične 
ANOVE za neodvisne vzorce uporabili neparametrični Kruskal-Wallisov test za 
neodvisne vzorce. Preglednica 11 prikazuje rezultate tega testa. 

Preglednica 11: Kruskal-Wallisov test za neodvisne vzorce 

Kruskal-Wallisov test za neodvisne vzorce 

 Orientacija 
v prostoru 

Geometrijska 
telesa 

Geometrijski 
liki 

Črte Simetrija 

hi-kvadrat 1,556 11,719 ,148 5,854 ,254 

Stopnja prostosti 2 2 2 2 2 

p ,459 ,003 ,929 ,054 ,881 

 

Rezultati Kruskal-Wallisovega testa so pokazali, da obstaja statistično značilna razlika 
pri pogostosti vključitve vsebin v načrtovanje dejavnosti glede na starostni oddelek le 
pri eni vsebini: geometrijska telesa (p = 0,003). Tako lahko zaključimo, da je starostni 
oddelek otrok, kjer dela vzgojitelj, le delno povezan z vključitvijo področij geometrije v 
načrtovanje dejavnosti. Glede na starostni oddelek se je statistično značilna razlika 
pokazala le pri vključevanju področja geometrijskih teles. To, da otroci v prvem 
starostnem obdobju s področja geometrije spoznavajo geometrijska telesa bolj 
pogosto, je skladno s teorijo van Hiela, ki temelji na tem, da otrok hitreje usvoji znanje 
skozi dejavnosti kot z razlago, zato je tudi zagovarjal pristop »od telesa k točki«, za 
katerega je značilno, da postopoma prehajamo od večjih dimenzij k manjšim (Pusey, 
2003). 

9.3 Vzgojiteljevo vključevanje otrok v načrtovanje in izvajanje dejavnosti 
s področja geometrije in spremljanje napredka v njihovem znanju 

Raziskovalno vprašanje 3 (Ali oziroma kako vzgojitelji/vzgojiteljice vključujejo otroke v 
načrtovanje in izvajanje dejavnosti s področja geometrije ter kako spremljajo napredek 
v njihovem znanju?) smo razdelili na dva dela. V prvem delu nas je zanimalo, če 
vzgojitelji vključujejo otroke v načrtovanje in izvajanje dejavnosti s področja geometrije 
in na kakšen način to počnejo, v drugem delu pa, kako spremljajo napredek v znanju 
otrok. Prvi del smo preverili s pomočjo vprašanj 10 in 10a v anketi. Preglednica 12 
prikazuje frekvenco odgovorov na vprašanje glede vključevanja otrok v načrtovanje.  
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Preglednica 12: Ali v načrtovanje dejavnosti s področja geometrije vključite tudi otroke? 

Ali v načrtovanje dejavnosti s področja geometrije vključite tudi otroke? 

 Število Odstotek 

Da 33 42,3 

Ne 45 57,7 

Skupaj 78 100,0 

 

Kot je razvidno iz Preglednice 12, več vzgojiteljev ne vključuje otrok v načrtovanje 
dejavnosti s področja geometrije. Tako je namreč trdilo kar 57,7 % vseh anketiranih. 
Le 42,3 % anketiranih vzgojiteljev pa vključuje otroke v načrtovanje dejavnosti s 
področja geometrije. Pri načrtovanju dejavnosti vzgojitelj misli na otroke, ki jim je 
dejavnost namenjena. Tudi teorija Jeana Piageta poudarja, kako pomembno je, da 
vzgojitelj zna upoštevati otrokovo stopnjo razvoja in njegove posebnosti (Labinowich, 
2010). Vzgojitelj je odgovoren za otrokovo zanimanje za določeno dejavnost, zato je 
pomembno, da zna otroku prisluhniti in načrtovati dejavnost skupaj z njim (Kavkler idr., 
2015). 

Vzgojitelji so podali naslednje načine, kako v načrtovanje dejavnost vključijo otroke: 

 ko se otroci igrajo npr. z geometrijskimi liki, jih vprašam, kaj bi še lahko naredili 
iz njih; 

 otroka povabim k motivacijskemu pogovoru; 

 otroci pomagajo pri izdelavi materiala, skupaj (z vzgojiteljem) poiščejo 
predmete, ki jih potem uporabimo za dejavnost; 

 glede na otrokov interes načrtujem nadaljnje dejavnosti s področja geometrije; 

 vprašam jih, kaj jih zanima in če imajo kakšne predloge oz. ideje za kakšno igro 
ali vajo, ki bi jo lahko naredili; 

 opazujem otrokovo igro in jo nato nadgradim oz. vprašam za pobude; 

 skozi pogovor naredimo načrt, kako bomo nekaj raziskali; 

 akcijsko učenje. 

Sledi pregled drugega dela tretjega raziskovalnega vprašanja, kjer nas je zanimalo, 
kako vzgojitelji spremljajo napredek v znanju otrok. To smo preverjali z vprašanjem 14, 
ki je bilo odprtega tipa. Preglednica 13 prikazuje vse navedene tipe spremljanja 
napredka otrok pri znanju iz geometrije. 

Preglednica 13: Kako ugotavljate napredek otrok v razumevanju geometrijskih vsebin? 

Kako ugotavljate napredek otrok v razumevanju geometrijskih vsebin? 

 Število Odstotek 

Opazovanje in poslušanje 24 30,8 

Igra in didaktični pripomočki 12 15,4 

Ček lista 6 7,7 

Naloge in vprašanja 6 7,7 

Ne preverja 8 10,3 

Drugo 22 28,2 

Skupaj 78 100,0 

 

Iz Preglednice 13 je razvidno, da največ anketiranih vzgojiteljev uporablja tehniko 
opazovanja in poslušanja otroka, saj je to trdilo kar 24 vzgojiteljev ali 30,8 % vseh 
anketiranih. Na drugem mestu je »drugo«, ki združuje raznovrstne tehnike (evalvacijo, 
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pogovor, ponavljane dejavnosti), z 22 odgovori ali 28,2 % vseh anketiranih. Sledi 
uporaba igre in didaktičnih pripomočkov za spremljanje napredka, saj je tako 
odgovorilo kar 12 anketiranih ali 15,4 % vseh. Na četrtem mestu je odgovor, da se 
napredek ne preverja. Tako trdi osem anketiranih ali 10,3 % vseh. Uporaba ček liste 
ter nalog in vprašanj pa je izenačena s po šest odgovori vzgojiteljev (vsak predstavlja 
po 7,7 % celotnega vzorca). 

Da smo dobili boljši vpogled, kakšen način spremljanja napredka otrok je vzgojiteljem 
bližji, so se pri vprašanju 12 odločali za eno ali drugo trditev glede spremljanja 
napredka v otrokovem znanju. Za trditev »Otroke opazujem med igro, brez kakršnega 
koli vodenja in poseganja v situacijo« se je odločilo 24,4 % vzgojiteljev. Večina 
vzgojiteljev (48,7 %) se je odločila za trditev »Načrtno ustvarim pogoje, npr., izvajam 
geometrijsko dejavnost, v kateri lahko opazujem določeno vedênje. 26,9 % vzgojiteljev 
se je odločilo za možnost »drugo«, kjer so dopisali, da uporabljajo oba načina, odvisno 
od cilja oz. situacije. To pomeni, da se vzgojitelji odločajo na podlagi danih situacij in 
so pri tem prilagodljivi. Zavedajo se, da sta evalvacija in opazovanje otrok pomembna 
dela procesa, ki vplivata na kakovost nadaljnjega načrtovanja dejavnosti s področja 
geometrije. Refleksija je lahko izhodišče za načrtovanje dejavnosti, kar pomeni, da eno 
brez drugega ne gre. Vloga vzgojitelja pri zagotavljanju učenja z razumevanjem je 
ključnega pomena, zato je pomembno, da vzgojitelj otroke opazuje in spremlja njihov 
napredek v razumevanju vsebin s področja geometrije (Doler in Rovšnik Kovač, 2014). 

9.4 Težave vzgojiteljev pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti s področja 
geometrije 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, s kakšnimi težavami se vzgojitelji 
srečujejo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti s področja geometrije. To smo 
preverjali z vprašanji 15, 18, 19 in 20. Pri vprašanju 15 so vzgojitelji odgovarjali s 
pomočjo petstopenjske Likertove lestvice, kjer 1 pomeni, da se sploh ne strinjajo s 
trditvijo, 5 pa, da se popolnoma strinjajo s trditvijo. Preglednica 14 prikazuje frekvenco 
posameznih odgovorov na vsako izmed trditev. 
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Preglednica 14: Težave, s katerimi se vzgojitelji srečujejo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti s 
področja geometrije 
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Organiziranje izkušenj z geometrijskimi cilji mi 
ne predstavlja težav. 

1,3 % 10,3 % 23,1 % 47,4 % 17,9 % 

Zastavljeni cilji iz geometrije pri načrtovani 
(izvedeni) dejavnosti so realizirani. 

0 % 2,5 24,4 % 65,4 % 7,7 % 

Izbiram ustrezne oblike in metode dela za 
zastavljene geometrijske cilje. 

0 % 1,3 % 12,8 % 61,5 % 24,4 % 

Pri načrtovanju dejavnosti za realizacijo ciljev iz 
geometrije sem pozoren/-a na povezovanje 
med matematiko in vsakdanjim življenjem 
otroka v vrtcu. 

0 % 3,9 % 8,9 % 46,2 % 41 % 

Pri načrtovanju dejavnosti, kjer vključim cilje iz 
geometrije, sem pozoren/-a na ustrezno 
(strokovno) jezikovno izražanje. 

0 % 1,3 % 7,7 % 57,7 % 33,3 % 

Ustrezno (strokovno) jezikovno izražanje pri 
uresničevanju ciljev iz geometrije mi ne 
predstavlja težav. 

1,3 % 3,9 % 20,5 % 52,5 % 21,8 % 

V vrtcu, kjer delam, imamo dovolj primernih 
materialov, igrač in pripomočkov za uresničitev 
ciljev iz geometrije, ki si jih zastavim. 

1,3 % 11,5 % 26,9 % 34,7 % 25,6 % 

Izbor pripomočkov za uresničitev ciljev iz 
geometrije mi ne predstavlja težav. 

0 % 6,5 % 20,5 % 53,8 % 19,2 % 

Materiale, igrače in pripomočke za uresničitev 
ciljev iz geometrije izdelujem sam/-a. 

1,3 % 10,3 % 21,8 % 44,8 % 21,8 % 

Materiale, igrače in pripomočke za uresničitev 
ciljev iz geometrije izdelujem skupaj z otroki. 

2,5 % 15,4 % 28,2 % 38,5 % 15,4 % 

Za načrtovanje dejavnosti in izbiro ciljev iz 
geometrije uporabljam Kurikulum za vrtce. 

0 % 2,5 % 7,7 % 42,4 % 47,4 % 

Za načrtovanje dejavnosti in izbiro ciljev iz 
geometrije uporabljam strokovno literaturo 
(knjige in članki). 

2,5 % 21,8 % 16,8 % 41 % 17,9 % 

Za načrtovanje dejavnosti in izbiro ciljev iz 
geometrije se poslužujem različnih spletnih 
strani. 

3,9 % 12,8 % 8,9 % 52,6 % 21,8 % 

 

Kot je razvidno iz Preglednice 14, vzgojiteljem načrtovanje in izvajanje dejavnosti s 
področja geometrije ne predstavlja težav, saj je večina (65,3 % vzgojiteljev) odgovorila, 
da se s trditvijo (popolnoma) strinjajo. Zadani cilji se pri večini (73,1 % vzgojiteljev) 
realizirajo. Ravno tako večina vzgojiteljev (85,9 %) meni, da se poslužujejo ustreznih 
metod dela. Tudi izbor pripomočkov po mnenju anketiranih vzgojiteljem (73 %) ne 
predstavlja težav. Pri načrtovanju dejavnosti si kar 89,8 % vzgojiteljev pomaga s 
Kurikulom za vrtce. 

Vsem odgovorom smo izračunali povprečne vrednosti in tako dobili stopnjo strinjanja 
za posamezno trditev. Povprečja vsake izmed trditev so prikazana v Preglednici 15. 
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Preglednica 15: Povprečne vrednosti; težave, s katerimi se vzgojitelji srečujejo pri načrtovanju in 
izvajanju dejavnosti s področja geometrije 

 Načrtovanje in 
izvajanje dejavnosti s 
področja geometrije v 

vrtcu 

Organiziranje izkušenj z geometrijskimi cilji mi ne predstavlja težav. 3,7 

Zastavljeni cilji iz geometrije pri načrtovani (izvedeni) dejavnosti so 
realizirani. 

3,8 

Izbiram ustrezne oblike in metode dela za zastavljene geometrijske 
cilje. 

4,1 

Pri načrtovanju dejavnosti za realizacijo ciljev iz geometrije sem 
pozoren/-a na povezovanje med matematiko in vsakdanjim 
življenjem otroka v vrtcu. 

4,3 

Pri načrtovanju dejavnosti, kjer vključim cilje iz geometrije, sem 
pozoren/-a na ustrezno (strokovno) jezikovno izražanje. 

4,2 

Ustrezno (strokovno) jezikovno izražanje pri uresničevanju ciljev iz 
geometrije mi ne predstavlja težav. 

3,9 

V vrtcu, kjer delam, imamo dovolj primernih materialov, igrač in 
pripomočkov za uresničitev ciljev iz geometrije, ki si jih zastavim. 

3,7 

Izbor pripomočkov za uresničitev ciljev iz geometrije mi ne 
predstavlja težav. 

3,9 

Materiale, igrače in pripomočke za uresničitev ciljev iz geometrije 
izdelujem sam/-a.  

3,8 

Materiale, igrače in pripomočke za uresničitev ciljev iz geometrije 
izdelujem skupaj z otroki. 

3,5 

Za načrtovanje dejavnosti in izbiro ciljev iz geometrije uporabljam 
Kurikulum za vrtce. 

4,9 

Za načrtovanje dejavnosti in izbiro ciljev iz geometrije uporabljam 
strokovno literaturo (knjige in članki). 

3,5 

Za načrtovanje dejavnosti in izbiro ciljev iz geometrije se 
poslužujem različnih spletnih strani. 

3,8 

 

Kot kaže Preglednica 15, se največ vzgojiteljev ne strinja s trditvijo, da materiale, igrače 
in pripomočke za uresničitev ciljev iz geometrije izdelujejo skupaj z otroki. Stopnja 
strinjanja je 3,5 in se je z njo popolnoma strinjalo le 12 vzgojiteljev, popolnoma ne 
strinjala pa dva. Temu sledi nestrinjanje s trditvijo, da za načrtovanje dejavnosti in 
izbiro ciljev iz geometrije uporabljajo strokovno literaturo (knjige in članke). Stopnja 
strinjanja je le 3,5, z njo se je strinjalo le 14 vzgojiteljev, dva se pa ponovno sploh nista 
strinjala. Najbolj so se vzgojitelji strinjali s trditvijo »Za načrtovanje dejavnosti in izbiro 
ciljev iz geometrije uporabljam Kurikulum za vrtce«, saj ima ta trditev stopnjo strinjanja 
kar 4,9. Popolnoma se s to trditvijo strinja kar 37 vzgojiteljev in noben se popolnoma 
ne strinja s trditvijo. Na drugem mestu po stopnji strinjanja je trditev »Pri načrtovanju 
dejavnosti za realizacijo ciljev iz geometrije sem pozoren/-a na povezovanje med 
matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu«. Ta ima stopnjo strinjanja 4,3 in 
se z njo popolnoma strinja kar 32 anketiranih vzgojiteljev. Na tretjem mestu po 
strinjanju pa je trditev »Pri načrtovanju dejavnosti, kjer vključim cilje iz geometrije, sem 
pozoren/-a na ustrezno (strokovno) jezikovno izražanje« s stopnjo strinjanja 4,2 in kar 
26 vzgojiteljev, ki se popolnoma strinjajo s trditvijo. 

Vzgojitelje smo pri vprašanju 32 vprašali, kateri pojmi se jim zdijo zelo zahtevni pri 
obravnavanju tem iz geometrije v skupini otrok, kjer delajo. Največ jih je mnenja, da 
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sta zahtevni obravnava simetrije (25,6 %) in orientacija v prostoru (15,4 %). Nato sledi 
poimenovanje in obravnava geometrijskih teles (10,3 %) in likov (8,97 %). Vzgojitelji 
so navedli tudi razlikovanje med liki in telesi (3,85 %), lastnosti geometrijskih teles (2,56 
%) in obravnavo črte (3,85 %). Pet vzgojiteljev (6,41 %) je mnenja, da so zahtevni vsi 
pojmi pri obravnavanju tem iz geometrije, 18 (23,1 %) pa je mnenja, da ni zahtevnih 
pojmov.  

Z vprašanjem 18 smo vzgojitelje vprašali, kje so pridobili največ strokovnega znanja s 
področja geometrije. Kar 61,5 % vzgojiteljev je največ znanja pridobilo prek študija. 
Nekateri so se samoizobraževali (38,5 %), udeleževali dodatnih izobraževanj (20,5 %). 
3,85 % vzgojiteljev je pod možnost »drugo« zapisalo, da so k znanju pripomogle 
izkušnje. En vzgojitelj (1,28 %) pa znanja s področja geometrije ni pridobil. Kakovostno 
pedagoško delo zahteva stalno izobraževanje (prebiranje člankov in nove literature), 
osveževanje znanja in spoznavanje novih metod in tehnik dela, s katerimi na 
kakovostnejši način podajamo znanje s področja geometrije predšolskim otrokom.  

Vzgojitelji so nato opredelili, kako bi sami ocenili svoje znanje s področja geometrije. 
Izkazalo se je, da je večina (57,7 %) vzgojiteljev mnenja, da je njihovo znanje »dobro«, 
24,4 % »zelo dobro«, le pet oz. 6,41 % pa jih meni, da je »odlično«. Kar devet 
vzgojiteljev (11,5 %) meni, da je njihovo znanje »zadostno«. Noben od anketiranih ni 
mnenja, da bi bilo njegovo znanje »nezadostno«. V teoretičnem delu smo že poudarili, 
da mora biti vzgojitelj primerno strokovno usposobljen, kajti otroci ne morejo 
nadoknaditi izgubljenega časa v prvih letih razvoja (Pipan idr., 1993). Na kakovost 
izvajanja geometrijskih dejavnosti in znanje otrok vpliva, koliko znanja s področja 
geometrije ima vzgojitelj pri svojem delu. Pomembno je, da ga zna vzgojitelj sam 
kritično ovrednotiti in poskrbeti, da je znanje, ki ga preda otrokom, pravilno (Doler in 
Rovšnik Kovač, 2014). S tem namenom smo vzgojitelje pri vprašanju 20 vprašali, ali 
bi potrebovali dodatna izobraževanja za kakovostno izvajanje geometrijskih 
dejavnosti. Večina (64,1 %) je odgovorila »da«. 16,7 % je odgovorilo »ne«, 19,2 % pa 
»se ne morem odločiti«. S tem vprašanjem smo dobili potrditev, da se vzgojitelji v 
večini zavedajo, da je stalno izobraževanje ključnega pomena za kakovostno izvajanje 
geometrijskih dejavnosti. 

9.5 Kako vzgojitelji načrtujejo dejavnosti s področja geometrije  

Pri petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako vzgojitelji/vzgojiteljice 
načrtujejo izvajanje dejavnosti s področja geometrije. To smo preverjali z vprašanji 21, 
24, 25, 25a, 26, 27, 28, 29 in 30 ter s priloženimi pripravami vzgojiteljev.  

Graf 2 prikazuje temeljna izhodišča vzgojiteljev pri načrtovanju dejavnosti, kjer so 
vključeni cilji s področja geometrije.  
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Graf 2: Temeljno izhodišče načrtovanja na področju geometrije 

Z Grafa 2 je razvidno, da je temeljno izhodišče vzgojiteljevega načrtovanja pri 
geometriji vsebina – tema (47,4 %) in cilji (44,9 %). 3,8 % vzgojiteljev se je odločilo za 
možnost »drugo«, kjer so napisali, da izhajajo iz otrokovega zanimanja za vsebino. 
Vzgojitelji se zavedajo, da so pri načrtovanju pomembni tako vsebina kot izbrani cilji.  

Na Grafu 3 je prikazano, kako vzgojitelji izvajajo dejavnosti s področja geometrije v 
vrtcu. Pri vprašanju 24 so lahko obkrožili le en odgovor, ki najbolj odraža dejansko 
situacijo izvedbe geometrijske dejavnosti v skupini otrok, kjer delajo.  

 

Graf 3: Kako vzgojitelj izvaja geometrijske dejavnosti v vrtcu 

Graf 3 prikazuje, da največ vzgojiteljev dejavnosti s področja geometrije izvaja kot 
samostojno matematično dejavnost (37,2 %). 26,9 % jih izvaja v sklopu drugih 
matematičnih dejavnosti. 24,4 % izvaja dejavnosti v sklopu dnevne rutine. Najmanj 
vzgojiteljev dejavnosti izvaja v naravi (9 %). Vzgojitelji se zavedajo, da se lahko cilje s 
področja geometrije v dejavnosti vključi na različne načine, takšne, ki so otrokom 
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najbolj blizu. Zavedajo se, da se področja med seboj prepletajo in dopolnjujejo 
(Vrbovšek, 2014). 

Vzgojitelji so se (pri vprašanju 25) opredelili, katera trditev bolj opredeli njihov način 
dela. Za prvo trditev »Geometrijske vsebine povezujem z drugimi področji matematike 
(npr. merjenje, urejanje, razvrščanje, števila in štetje, vzorci, simboli in grafični prikazi, 
verjetnost dogodka, rešitve problemov, vzrok in posledica)« se je odločilo 21 (26,2 %) 
vzgojiteljev. Za drugo trditev »Geometrijske vsebine najpogosteje povezujem z drugimi 
področji Kurikuluma za vrtce (gibanje, narava, jezik, družba, umetnost)« pa se je 
odločila večina vzgojiteljev (57 oz. 73,1 %). Iz rezultatov lahko razberemo, da znajo 
vzgojitelji otrokom predstaviti geometrijske vsebine skozi različna področja. Večina jih 
izbere druga področja po Kurikulumu za vrtce in s tem otrokom glede na njihova 
zanimanja in predznanje ponudijo načine, ki so za njihove otroke najprimernejši.  

Graf 4 prikazuje, s katerimi področji vzgojitelji največkrat povežejo dejavnosti, kjer so 
vključeni cilji s področja geometrije. Podatke smo pridobili s pomočjo vprašanja 25a.  

 

Graf 4: Področja, ki jih vzgojitelji povezujejo s cilji iz geometrije 

Kot je razvidno z Grafa 4, največ vzgojiteljev poveže geometrijsko dejavnost z drugimi 
področji Kurikuluma za vrtce: gibanjem (28,8 %), sledita mu narava (20,5 %) in 
umetnost (12,8 %). Najmanj vzgojiteljev poveže geometrijo s področjem družbe 
(2,6 %). Tisti vzgojitelji, ki izvajajo geometrijske dejavnosti v sklopu drugih 
matematičnih področij, se v večini odločijo za razvrščanje (12,8 %) in urejanje (5,1 %).  

Večina vzgojiteljev geometrijske dejavnosti poveže z gibanjem, saj se zavedajo, da 
skozi gibanje otroci spontano in hitreje usvajajo geometrijske pojme, saj je gibanje 
naravna oblika učenja za predšolske otroke. Razvrščanje pa je ena od oblik, kjer 
vzgojitelj hitro preveri, ali otroci razumejo geometrijske vsebine (Kurikulum za vrtce, 
1999). 

Na Grafu 5 so prikazani sklopi trditev. Vzgojitelji so se pri vprašanjih 26, 27, 28, 29 in 
30 odločili za trditev a ali b. Izbrali so trditev, ki bolj odraža njihov način dela v oddelku, 
kjer trenutno delajo. Zanimalo nas je, kako vzgojitelji načrtujejo dejavnosti, kaj se jim 
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zdi pri načrtovanju pomembneje in kako dojemajo sposobnosti otroka pri učenju 
geometrije. 

 

Graf 5: Trditve, ki opredeljujejo vzgojiteljev način dela 

Z Grafa 5 lahko razberemo, da vzgojitelji v večji meri izvajajo dejavnosti, ki jih oblikujejo 
sami (73,1 %) in ne s pomočjo Kurikuluma za vrtce (26,9 %). Medtem pa cilje s 
področja geometrije vzgojitelji načrtujejo iz Kurikuluma za vrtce (51,3 %), skoraj 
polovica vzgojiteljev pa jih sestavi sama (48,7 %).  
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Večina vzgojiteljev (91 %) se strinja, da je bolj kot učenje matematičnih izrazov s 
področja geometrije pomembna konkretna izkušnja. Le 8,97 % je mnenja, da je bolj 
kot konkretna izkušnja pomembno učenje matematičnih izrazov s področja geometrije. 

Vzgojitelji so se v večji meri odločili za trditev »Otrok se je sposoben naučiti imena 
geometrijskih oblik in prepoznati oblike na osnovi videza« (60,3 %) kot »Otrok se je 
sposoben naučiti imena geometrijskih oblik in prepoznati oblike na osnovi njihovih 
lastnosti« (39,7 %). Po van Hielovi prvi (vizualni) stopnji geometrijskega znanja se je 
predšolski otrok sposoben naučiti imena geometrijskih oblik in prepoznati oblike na 
osnovi videza, ne pa na osnovi njihovih lastnosti ali delov. Otrok zazna različne oblike, 
npr. krog, kvadrat in trikotnik, in nato te oblike poveže z ostalimi predmeti ter reče, da 
je trikotnik »kot streha« (Clements in Battista, 1992). 

Dobra polovica vzgojiteljev (51,3 %) se je strinjala, da lahko otroci spoznajo lastnosti 
posameznih geometrijskih teles ali likov. Slaba polovica (48,7 %) pa, da otroci 
geometrijske oblike vidijo kot celoto. Po van Hielovi prvi (vizualni) stopnji 
geometrijskega znanja predšolski otroci že lahko poznajo geometrijske pojme, ne 
poznajo pa njihovih definicij. Geometrijske oblike vidijo kot celoto, ne ukvarjajo se s 
prepoznavanjem lastnosti posameznih geometrijskih teles ali likov (Clements in 
Battista, 1992). 

V nadaljevanju bomo predstavili štiri sklope iz vprašalnika (vprašanja 11, 31, 17 in 13), 
ki zajemajo vzgojiteljevo načrtovanje in izvajanje dejavnosti s področja geometrije v 
vrtcu: kako upoštevajo starost otrok, kako sami sodelujejo pri dejavnosti, kako 
pomembne se jim zdijo prostorske predstave in katere cilje iz Kurikuluma za vrtce so 
v tem šolskem letu izvedli. 

Pri prvem sklopu vprašanj smo se osredotočili na vzgojiteljevo upoštevanje starosti 
otrok pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, kjer so vključeni cilji iz geometrije. 

Preglednica 16: Kako vzgojitelj upošteva starost otrok 
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Pri načrtovanju vsebin iz geometrije 
upoštevam predznanje otrok. 1,3 % 5,1 % 6,4 % 24,4 % 62,8 % 

Pri načrtovanju vsebin iz geometrije 
upoštevam zmožnosti otrok. 0 % 3,8 % 1,3 % 30,8 % 64,1% 

Ponudim geometrijske probleme z 
različno stopnjo zahtevnosti, da ustrezajo 
vsem otrokom v igralnici. 

0 % 6,5 % 11,5 % 39,7 % 42,3 % 

Abstraktnost tem iz geometrije približam 
otroku s primeri iz narave. 0 % 1,3 % 15,4 % 47,4 % 35,9 % 

Geometrijske dejavnosti izvajam na 
konkretnem nivoju. 1,3 % 2,5 % 7,7 % 41 % 47,4 % 

Bolj kot poimenovanje geometrijskih 
teles, likov ali črt je pomembna konkretna 
izkušnja. 

0 % 3,9 % 8,9 % 28,2 % 59 % 



Bajc, S. (2018). Evalvacija vzgojiteljevega načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v 
predšolskem obdobju. Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

38 

V pogovoru z otrokom uporabljam 
matematične izraze s področja 
geometrije, ki so prilagojeni njihovi 
razvojni stopnji. 

1,3% 2,5 % 10,3 % 34,6 % 51,3 % 

Posamezne geometrijske pojme 
vpeljujem glede na zanimanje in razvoj 
otrok. 

0 % 7,7 % 6,4 % 41 % 44,9 % 

Izvedeno dejavnost iz geometrije večkrat 
ponovim. 1,3 % 1,3 % 11,5 % 42,3 % 43,6 % 

Učenje geometrijskih pojmov z 
razumevanjem je ključnega pomena. 1,3 % 5 % 23,1 % 38,5 % 32,1 % 

Geometrijo otroci postopoma spoznavajo 
po pristopu od telesa k točki (postopoma 
prehajajo od večjih dimenzij k manjšim). 

0 % 5,1% 19,2 % 43,6 % 32,1 % 

Geometrijske dejavnosti povezujem z 
drugimi področji kurikuluma. 1,3 % 1,3 % 3,8 % 38,5 % 55,1 % 

 

Kot lahko vidimo v Preglednici 16, so bili odgovori vzgojiteljev zelo enotni. Večina (87,2 
%) vzgojiteljev pri načrtovanju vsebin iz geometrije upošteva predznanje otrok. Kar 
94,9 % vzgojiteljev upošteva zmožnosti otrok. 82 % vzgojiteljev načrtuje geometrijske 
probleme z različno stopnjo zahtevnosti, da ustrezajo vsem otrokom v igralnici. 
Vzgojitelji upoštevajo starost tako, da v večini (83,3 %) abstraktnost tem iz geometrije 
otroku približajo s primeri iz narave ali da geometrijske dejavnosti izvajajo na 
konkretnem nivoju (88,4 %). Večina vzgojiteljev (87,2 %) se zaveda, da je bolj kot 
poimenovanje geometrijskih teles, likov ali črt pomembna konkretna izkušnja. 85,9 % 
vzgojiteljev pri pogovoru z otrokom uporablja matematične izraze s področja 
geometrije, ki so prilagojeni njihovi razvojni stopnji; posamezne geometrijske pojme 
vpeljujejo glede na zanimanje in razvoj otrok ter izvedeno dejavnost iz geometrije 
večkrat ponovijo. Vzgojitelji se strinjajo (70,6 %), da je učenje geometrijskih pojmov z 
razumevanjem ključnega pomena. Večina vprašanih (75,7 %) uporablja koncept, kjer 
otroci spoznavajo geometrijo postopoma od telesa k točki (postopoma prehajajo od 
večjih dimenzij k manjšim). Vzgojitelji upoštevajo starost otrok tako, da geometrijske 
dejavnosti povezujejo z drugimi področji kurikuluma (93,6 %), da otroci lažje usvojijo 
pojme.  

V drugem sklopu vprašanj smo se osredotočili na to, kako vzgojitelji sami sodelujejo 
pri dejavnosti. Preglednica 17 se navezuje na vzgojiteljevo sodelovanje pri izvajanju 
dejavnosti, kjer so vključeni geometrijski cilji.  

Preglednica 17: Sodelovanje vzgojiteljev pri dejavnosti 

 
Nikoli Redko Pogosto 

Zelo 
pogosto 

Vedno 

V pogovoru z otrokom uporabljam 
matematične izraze s področja geometrije. 

3,9 % 14 % 47,4 % 28,2 % 6,5 % 

Otroka pri igri opazujem in v primernem 
trenutku vključim geometrijski izziv ali 
nalogo.  

1,3 % 19,2 % 48,8 % 26,9 % 3,8 % 

Skrbim, da so otrokom geometrijske 
dejavnosti v veselje. 

0 % 2,5 % 35,9 % 38,5 % 23,1 % 

Posamezne geometrične pojme vpeljujem 
glede na zanimanje in razvoj otrok. 

0 % 6,4 % 37,2 % 34,6 % 21,8 % 
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Ob uspešni otrokovi rešitvi matematičnega 
problema pokažem svoje veselje, ga 
pohvalim. 

0 % 1,3 % 17,9 %  37,2 % 43,6 % 

Ponudim probleme različne stopnje 
zahtevnosti, da čim bolj ustrezajo vsem 
otrokom v igralnici. 

0 % 7,7 % 30,8 % 42,3 % 19,2 % 

Spodbujam otroke, da se učijo iz napak in 
si skušajo razložiti, zakaj in kje so jih 
naredili. 

0 % 10,3 % 35,8 % 32,1 % 21,8 % 

Otrokom ponudim svoje strategije 
reševanja problemov. 0 % 50 % 28,2 % 17,9 % 3,9 % 

 

Iz Preglednice 17 je razvidno, da 82,1 % vzgojiteljev (zelo) pogosto v pogovoru z 
otrokom uporablja matematične izraze s področja geometrije. 79,5 % vzgojiteljev (zelo) 
pogosto otroke pri igri opazuje in v primernem trenutku vključi geometrijski izziv ali 
nalogo. Ob tem jih 97,5 % skrbi, da so otrokom geometrijske dejavnosti v veselje. 
Posamezne geometrične pojme (zelo) pogosto (93,6 %) vpeljujejo glede na zanimanje 
in razvoj otrok. Kar 43,6 % vzgojiteljev ob otrokovi uspešni rešitvi matematičnega 
problema pokaže svoje veselje in ga pohvali. 55,1 % pa to stori (zelo) pogosto. 
Vzgojitelji (zelo) pogosto (92,3 %) ponudijo probleme različne stopnje zahtevnosti, da 
čim bolj ustrezajo vsem otrokom v igralnici. Pogosto (89,7 %) vzgojitelji spodbujajo 
otroke, da se učijo iz napak in si skušajo razložiti, zakaj in kje so jih naredili. 50 % 
vzgojiteljev redko ponudi otrokom svoje strategije reševanja problemov. 

V tretjem sklopu vprašanj smo se osredotočili na to, kakšna stališča imajo vzgojitelji 
do prostorskih predstav. V Preglednici 18 so podani rezultati.  

Preglednica 18: Stališča vzgojiteljev do prostorskih predstav 
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Prostorske predstave otroka so 
pomembne pri spoznavanju in učenju 
geometrije. 

0 % 0 % 6,4 % 44,9 % 48,7 % 

Dobre prostorske predstave v geometriji 
vodijo k boljši vizualizaciji. 1,3 % 2,5 % 5,1 % 44,9 % 46,2 % 

Prostorske predstave pri otroku so v tesni 
povezavi z njegovim napredovanjem v 
znanju o številih.  

1,3 % 11,5 % 33,4 % 35,9 % 17,9 % 

Za dobro razvite prostorske predstave so 
pomembne dobro razvite prostorske 
sposobnosti (prostorska orientacija in 
prostorska vizualizacija). 

0 % 2,5 % 12,8 % 52,6 % 32,1 % 

Prostorske predstave vplivajo na 
sposobnost natančnega zaznavanja 
sveta. 

0 % 1,3 % 16,6 % 51,3 % 30,8 % 

Prostorske predstave so povezane z 
zmožnostjo predstavljanja, kako objekt 
izgleda, ko ga ne vidimo, oz. kako izgleda 
od strani, ki je ne vidimo. 

0 % 2,5 % 10,3 % 46,2 % 41 % 

Boljše prostorske predstave vodijo k 
boljšim matematičnim spretnostim, kot 
npr. grafično beleženje podatkov; 

1,3 % 1,3 % 17,9 % 55,1 % 24,4 % 
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razumevanje geometrije; številskih 
simbolov; sposobnost branja in pisanja 
matematičnih simbolov. 

Prostorske predstave so povezane s 
psihološkimi lastnostmi človeka, ki 
vplivajo na nadaljnje izobraževanje 
otroka, ko odraste. 

1,3 % 11,5 % 30,8 % 39,7 % 16,7% 

 

Iz Preglednice 18 lahko razberemo, da se vzgojitelji zavedajo in se v večini strinjajo 
(93,6 %), da so prostorske predstave otroka pomembne pri spoznavanju in učenju 
geometrije. 91,1 % vprašanih se strinja, da dobre prostorske predstave v geometriji 
vodijo k boljši vizualizaciji. Le dobra polovica vzgojiteljev se strinja (53,8 %), da so 
dobre prostorske predstave pri otroku v tesni povezavi z njegovim napredovanjem v 
znanju o številih. Kar 33,4 % vzgojiteljev se ni moglo odločiti, ali ta trditev drži. S trditvijo 
»Za dobro razvite prostorske predstave so pomembne dobro razvite prostorske 
sposobnosti (prostorska orientacija in prostorska vizualizacija)« se je strinjalo 84,7 % 
vzgojiteljev. 82,1 % vzgojiteljev se ravno tako strinja, da prostorske predstave vplivajo 
na sposobnost natančnega zaznavanja sveta. Vzgojitelji se strinjajo (87,2 %), da so 
prostorske predstave povezane z zmožnostjo predstavljanja, kako objekt izgleda, ko 
ga ne vidimo, oz. kako izgleda od strani, ki je ne vidimo. S trditvijo »Boljše prostorske 
predstave vodijo k boljšim matematičnim spretnostim, kot npr. grafično beleženje 
podatkov, razumevanje geometrije, številskih simbolov, sposobnost branja in pisanja 
matematičnih simbolov« se je strinjalo 79,5 % vzgojiteljev. 30,8 % vzgojiteljev se ni 
moglo odločiti, ali so prostorske predstave povezane s psihološkimi lastnostmi človeka, 
ki vplivajo na nadaljnje izobraževanje otroka, ko odraste. S to trditvijo se je strinjala le 
dobra polovica (56,4 %) vprašanih vzgojiteljev. 67,9 % vzgojiteljev se strinja, da v 
primeru, ko otrok usvoji prostorske predstave v predšolskem obdobju, boljše razume 
urejeno nadaljevanje števil, ko se z njimi sistematično seznanja v osnovni šoli.  

V zadnjem sklopu vprašanj smo želeli preveriti, katere cilje iz Kurikuluma za vrtce so 
vzgojitelji izvedli v tem šolskem letu. Podatki so podani v Preglednici 19. 

Preglednica 19: Cilji s področja geometrije iz Kurikuluma za vrtce 

 
Nikoli Redko Pogosto 

Zelo 
pogosto 

Vedno 

Otrok spoznava in se igra z geometrijskimi 
telesi in liki. 

2,5 % 16,7 % 46,2 % 33,3 % 1,3 % 

Otrok spoznava okrogle (se kotalijo) in 
oglate predmete (se ne kotalijo). 

3,9 % 21,8 % 47,4 % 26,9 % 0 % 

Otrok v prostoru išče predmete podobnih 
oblik. 

5,1 % 21,8 % 48,7 % 24,4 % 0 % 

Otrok spoznava geometrijske lastnosti 
predmetov z različnimi čuti.  

3,9 % 25,6 % 42,2 % 24,4 % 3,9 % 

Otrok se igra z dvodimenzionalnimi in 
tridimenzionalnimi predmeti različnih 
geometrijskih oblik. 

2,5 % 16,7 % 50 % 25,7 % 5,1 % 

Otrok uporablja preproste izraze in pojme 
za opisovanje geometrijskih lastnosti. 

9 % 32,1 % 38,5 % 17,9 % 2,5 % 

Otrok spoznava prostor, njegove meje, 
zunanjost, notranjost. 

0 % 6,4 % 33,3 % 44,9 % 15,4 % 

Otrok spoznava izraze za opisovanje 
položaja predmetov (na, v, pod, za, 
spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, levo, 
desno). 

2,5 % 7,7 % 16,7 % 44,9 % 28,2 % 
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Otrok se uči orientacije v prostoru. 1,3 % 7,7 % 25,6 % 44,9 % 20,5 % 

Otrok spoznava ravne in krive črte. 10,3 % 25,6 % 24,4 % 30,8 % 8,9 % 

Otrok spoznava in opazuje simetrijo pri 
predmetih. 

11,5 % 37,2 % 29,5 % 17,9 % 3,9 % 

 

Iz Preglednice 19 je razvidno, kako pogosto so si vzgojitelji zadali navedene cilje iz 
Kurikuluma za vrtce. Najpogosteje (93,6 %) so si vzgojitelji zadali cilj »Otrok spoznava 
prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost«. Z 91 % mu sledi cilj »Otrok se uči 
orientacije v prostoru«.  

Cilj »Otrok spoznava izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pod, za, spredaj, 
zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno)« je deležen 89,8 %.  

Cilja »Otrok spoznava in se igra z geometrijskimi telesi in liki« in »Otrok se igra z 
dvodimenzionalnimi in tridimenzionalnimi predmeti različnih geometrijskih oblik« sta 
enako pogosto zastopana z 80,8 %. 

Najmanjkrat zastavljena cilja sta »Otrok spoznava in opazuje simetrijo pri predmetih« 
z 48,7 % in »Otrok uporablja preproste izraze in pojme za opisovanje geometrijskih 
lastnosti« z 41,1 %. 

9.6 Načrtovanje pisne priprave vzgojitelja, kjer so vključeni cilji s 
področja geometrije 

V tem delu smo analizirali pisne priprave vzgojiteljev, ki so jih priložili anketnemu 
vprašalniku. Priložene pisne priprave zajemajo cilje s področja geometrije. Zanimalo 
nas je, kakšne so podobnosti oz. razlike med vzgojitelji pri načrtovanju ciljev, kako so 
oblikovane, katere elemente vsebujejo in koliko starim otrokom so namenjene. 

Pisne priprave, ki so jih vzgojitelji priložili anketnemu vprašalniku, so bile v večini (56 
pisnih priprav oz. 72 %) namenjene otrokom drugega starostnega obdobja. Za prvo 
starostno obdobje je bilo priloženih 22 pisnih priprav oz. 28 %.  

Povezava ciljev iz geometrije z ostalimi področji Kurikuluma za vrtce  

Z Grafa 6 lahko razberemo medpodročno povezovanje z ostalimi področji Kurikuluma 
za vrtce. 
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Graf 6: Povezava z ostalimi področji Kurikuluma za vrtce 

Kot je razvidno z Grafa 6, vzgojitelji pri obeh starostnih obdobjih največkrat področje 
geometrije povežejo s področjem jezika (46,2 %), najmanjkrat pa ga povežejo z družbo 
(11,5 %). To se je pokazalo tudi pri petem raziskovalnem vprašanju, kjer so prikazani 
in interpretirani rezultati Grafa 4. Prvemu starostnemu obdobju sledita področji gibanje 
in umetnost, ki imata obe po 36,4 %. Drugemu starostnemu obdobju pa sledita 
umetnost z 42,9 % in gibanje s 33,9 %. 

Zastopanost ciljev s področja geometrije v pisnih pripravah vzgojiteljev 

Pri pregledovanju pisnih priprav nas je zanimalo, s katerega področja geometrije so 
bili cilji. Ugotovili smo, da so nekatera področja geometrije bolj zastopana kot druga, 
to prikazuje Graf 7. 
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Graf 7: Geometrijska področja 

Z Grafa 7 lahko razberemo, da skupno vzgojitelji največ pozornosti namenijo 
geometrijskim likom (44,9 %), najmanj pa črtam (1,3 %) in simetriji (6,4 %). 
Geometrijske like (48,2 %) najpogosteje načrtujejo v drugem starostnem obdobju, 
kateremu sledita področji orientacija v prostoru s 37,5 % in geometrijska telesa z 19,6 
%. V prvem starostnem obdobju vzgojitelji najpogosteje načrtujejo dejavnosti, kjer se 
obravnava orientacija v prostoru (50 %), sledijo ji geometrijska telesa in liki, kjer sta 
obe vsebini zastopani s 36,4 %.  

Pri analiziranju pisnih priprav smo želeli izvedeti, katere cilje s področja geometrije so 
vsebovale priložene pisne priprave vzgojiteljev. Ob pregledu pisnih priprav smo sproti 
beležili zapisane cilje. Na Grafu 8 so navedeni vsi zabeleženi cilji.  
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Graf 8: Cilji s področja geometrije 

Graf 8 prikazuje, da je bil v pripravah skupno najpogosteje naveden cilj »Otrok 
spoznava geometrijske like« (42,3 %). Drugi skupno najpogosteje naveden cilj je bil 
»Otrok razvršča geometrijska telesa/like« (30,8 %), sledi mu cilj »Otrok spoznava (in 
uporablja) izraze za opisovanje položajev predmetov« (26,9 %). 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Otrok uporablja in razvija matematični jezik
(ukrivljen, koničast, raven, vijugast).

Otrok spoznava ravne in krive črte.

Otrok spoznava, da stvari iz vsakdanjega življenja
puščajo sled.

Otrok spoznava razlike med geometrijskimi liki in
geometrijskimi telesi.

Otrok razvija prostorske predstave.

Otrok se seznanja z okroglo in oglato obliko.

Otrok razvija orientacijo v prostoru.

Otrok spoznava simetrijo.

Otrok geometrijske like in/ali telesa prepoznava (in
uporablja) v vsakdanjem življenju.

Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost,
notranjost.

Otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.

Otrok spoznava geometrijska telesa.

Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem
življenju.

Otrok spoznava (in uporablja) izraze za opisovanje
položajev predmetov.

Otrok razvršča geometrijska telesa/like.

Otrok spoznava geometrijske like.

Odstotek (%)

Cilji s področja geometrije

skupno 2. starostno obdobje 1. starostno obdobje



Bajc, S. (2018). Evalvacija vzgojiteljevega načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v 
predšolskem obdobju. Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

45 

Pri pripravah prvega starostnega obdobja sta bila najpogosteje navedena cilja vsak z 
40,9 %: »Otrok spoznava geometrijske like« in »Otrok spoznava izraze za opisovanje 
položajev predmetov«. Sledi jima cilj »Otrok razvršča geometrijska telesa/like« 
(22,7 %).  

Pri pripravah drugega starostnega obdobja sta bila najpogosteje navedena cilja »Otrok 
spoznava geometrijske like« (42,9 %) in »Otrok razvršča geometrijska telesa/like« 
(33,9 %). Sledi jima cilj »Otrok spoznava (in uporablja) izraze za opisovanje položajev 
predmetov« (21,4 %). 

Med geometrijskimi cilji sta navedena tudi dva splošna cilja s področja matematike, ki 
sta bila največkrat zastopana: »Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem 
življenju« (skupno 25,6 %) in »Otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo« (skupno 
21,8 %). 

Povzamemo lahko, da so priprave vsebovale raznovrstne cilje. Tudi takšne, ki niso 
zapisani v Kurikulu za vrtce. Pojavile so se razlike med prvim in drugim starostnim 
obdobjem v zaporedju, kako pogosto so bili zastopani cilji. Največ poudarka so 
vzgojitelji pri priloženih pisnih pripravah namenili geometrijskim likom in telesom in 
spoznavanju izrazov za opisovanje položajev predmetov, ki jih otroci uporabljajo 
vsakodnevno za orientiranje v prostoru.  

Dejavnosti s področja geometrije  

Poleg predstavljenih ciljev, ki so jih vsebovale priložene pisne priprave, smo zbrali tudi 
nabor vseh dejavnosti, ki so bile napisane v metodičnem postopku priloženih pisnih 
priprav.  

Dejavnosti s področja geometrijskih likov in geometrijskih teles: 

 igra z geometrijskimi telesi/liki; 

 opisovanje (in obratno) geometrijskih oblik in njenih lastnosti; 

 iskanje (skritih) geometrijskih likov/teles (predmetov) po igralnici; 

 sestavljanje geometrijskih likov (in lepljenje) poljubne/določene figure; 

 pripovedovanje izmišljene zgodbe o likih ob pomoči plastificiranih ali plastičnih 
likov; 

 kotaljenje okroglih in oglatih geometrijskih teles po klancu; 

 masaža z okroglimi in oglatimi geometrijskimi telesi; 

 barvanje predmeta (geometrijskega telesa) s tempera barvo in ugotavljanje 
(opazovanje), ali za sabo pušča sled ter kakšna je ta sled; 

 pihanje v okrogla in oglata geometrijska telesa z namenom, če se jih da 
premakniti; 

 odtiskovanje geometrijskih teles/likov v plastelin/testo; 

 oblikovanje in izdelava geometrijskih teles/likov iz plastelina/testa; 

 skrivanje geometrijskih likov/teles (v vrečo, škatlo, pod odejo, zakrivanje oči), 
tako da jih oseba ne vidi in z otipom skuša ugotoviti, za kaj gre; 

 ugotavljanje, katera oblika in/ali predmet je zavit v aluminijasto folijo; 

 iskanje parov kartic (na karticah je po en par istih likov); 

 iskanje geometrijskih likov (in izrezovanje) v knjigah, revijah in časopisih; 

 izdelava prometnih znakov iz geometrijskih likov (glede na obliko); 

 hoja po vrveh, ki so na tleh postavljene v obliki likov; 
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 postavljanje likov na podlogo z isto obliko (in barvo); 

 izpolnjevanje delovnih listov (geometrijski liki). 

Dejavnosti s področja orientacije v prostoru: 

 kazanje ali podaja navodil kam (na, v, pod, levo, desno) naj oseba 
postavi/poišče/nalepi določen predmet oz. igračo (plišasta igrača, kocke, 
narisana slika na tabli oz. plakat); 

 opisovanje položaja predmetov v igralnici (na, v, pod, za); 

 obroč, na katerega se po navodilih polaga določen predmet (oz. se giba otrok) 
(na obroč, ob obroč, v obroč). 

Dejavnosti s področja simetrije: 

 izrezovanje simetričnih oblik iz papirja; 

 simetrično sestavljanje slike (jabolka, metulja); 

 barvanje polovice lista papirja s tempera barvami, ki se ga nato na sredini 
prepogne in odtisne podobo na drugo polovico lista, iz katere dobimo simetrično 
podobo. 

Dejavnosti z razvrščanjem: 

 razvrščanje geometrijskih teles; 

 razvrščanje geometrijskih likov; 

 razvrščanje geometrijskih teles in geometrijskih likov (tudi glede na barvo); 

 razvrščanje okroglih in oglatih geometrijskih teles; 

 razvrščanje ravnih in krivih črt. 

Dejavnosti z vzorci: 

 izdelava verižic in zapestnic (nizanje geometrijskih teles na vrvico); 

 nadaljevanje vzorca iz geometrijskih likov (narisanega na papirju, plastične 
ploščice). 

Vsebinski sklopi pisnih priprav s področja geometrije (metode in oblike dela) 

Pri pregledu pisnih priprav smo se osredotočili tudi na njihove vsebinske sklope, ki so 
jih vsebovale. 

Metodični postopek je bil naveden pri 75 pripravah oz. 96,2 %. 69 priprav oz. 88,5 % 
priprav ni imelo navedene evalvacije (ki pa tudi ni bila ključnega pomena za našo 
raziskavo). Učna sredstva so bila navedena v 64 pripravah (82,1 %). Vloga odraslih je 
bila navedena pri 58 pripravah (74,4 %), vloga otroka pa pri 57 pripravah (73,1 %).  

Vse pisne priprave so imele navedene oblike dela, ki si jih lahko ogledamo na Grafu 
9. Pri priloženih pisnih pripravah je bilo navedenih tudi po več oblik dela hkrati.  
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Graf 9: Oblike dela 

Kot lahko vidimo na Grafu 9, je skupno najbolj prevladovala skupinska oblika dela (80,8 
%). Delo v parih ni bilo zapisano pri nobeni pripravi. Pri prvem starostnem obdobju je 
prevladovala skupna oblika dela (95,5 %), sledita ji individualna (90,9 %) in skupinska 
(81,8 %) oblika dela. Frontalne oblike dela ni bilo navedene v nobeni pripravi prvega 
starostnega obdobja. Pri drugem starostnem obdobju pa le 17,9 %. Pri drugem 
starostnem obdobju je bila največkrat izbrana skupinska oblika dela (80,4 %), sledita 
ji individualna (73,2 %) in skupna oblika dela (64,3 %).  

 

Graf 10: Metode dela 

Vse pisne priprave so imele navedene tudi metode dela, ki si jih lahko ogledamo na 
Grafu 10. Pri priloženih pisnih pripravah je bilo navedenih tudi po več metod dela hkrati. 
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Kot je razvidno z Grafa 10, je skupno največ priprav vsebovalo metodo pogovora (74,4 
%). Metoda reševanja problemov ni bila zapisana v nobeni pripravi. Metoda 
raziskovanja pa je bila navedena zgolj pri treh pripravah (13,6 %) prvega starostnega 
obdobja.  

Pri prvem starostnem obdobju so prevladovale: metoda igre (63,6 %), pogovora (54,5 
%), razlage (45,5 %) in demonstracije (40,9 %). Pri drugem starostnem obdobju so 
prevladovale: metoda pogovora (82,1 %), lastne aktivnosti (44,6 %) in igre (44,6 %).  

9.7 Vzgojiteljevo mnenje in izboljšave pisne priprave oblike v vreči 

Našemu anketnemu vprašalniku (Priloga 1) smo priložili pisno pripravo oblike v vreči. 
Namen tega dela v raziskavi je bil preveriti, ali vzgojitelji smatrajo pripravo kot primer 
dobre prakse in kako bi jo lahko izboljšali in prilagodili za skupino otrok, kjer so trenutno 
zaposleni. Dobili bi tudi vpogled, kako so kreativni in kakšno je njihovo znanje oz. 
njihove izkušnje. Bistvo te priprave je, da gre za izkustveno učenje skozi igro in 
uporabo čutila otip, ki ni najbolj značilno za učenje.  

Kar 46 vzgojiteljev oz. 59 % bi izvedlo dejavnost oblike v vreči. Pripravo so opredelili 
kot zanimivo (15 %). Izvedli bi jo, ker gre za učenje skozi igro (14 %) in izkustveno 
učenje (10 %). 9 % bi pripravo izvedlo, ker ustreza njihovi skupini, 4 % vzgojiteljev je 
mnenja, da bi tematika otroke pritegnila. 16 vzgojiteljev oz. 20 % dejavnosti ne bi izvedli 
v oddelku, kjer trenutno delajo, ker delajo v oddelkih prve starostne skupine in so 
mnenja, da je dejavnost za njihove otroke prezahtevna. 28 vzgojiteljev oz. 36 % ni 
imelo komentarja.  

61 vzgojiteljev oz. 78 % je mnenja, da je priprava oblike v vreči primer dobre prakse. 
S to trditvijo se ne strinja en vzgojitelj. 16 vzgojiteljev oz. 21 % se ni moglo odločiti. 
Vzgojitelji v večini menijo, da priprava vsebuje vse potrebne elemente (31 %), 
predstavlja izziv (18 %), gre za učenje skozi igro z dobro motivacijo (11 %) in razvija 
čutilo za otip (9 %). 14 % vzgojiteljev ni podalo mnenja, 9 % meni, da je dejavnost 
kompleksna, 8 % pa, da je premalo prilagojena za mlajše otroke.  

V nadaljevanju smo vzgojitelje prosili, da zapišejo dodatna vprašanja, ki bi pripomogla 
in otroke spodbudila, da bi enostavneje našli primerne izraze, s katerimi bi opisali 
lastnosti predmeta, ki se skriva v vreči. Zanimalo nas je tudi, če so že navedena 
vprašanja dovolj za realizacijo zastavljenih ciljev. 

Tako je 33 vzgojiteljev oz. 42 % napisalo, da je pri prvem koraku »opisovanje« dovolj 
že navedeno navodilo »Opiši mi obliko, ki si jo našel v vreči«. S tem pa se ne strinja 
27 vzgojiteljev oz. 35 %. Vzgojitelji bi zastavili naslednja navodila oz. vprašanja: Opiši, 
kaj občutiš oz. tipaš (23 %); Na kaj te spominja ta predmet? (19 %); Opiši, kakšne 
oblike je predmet, ki ga držiš v roki (14 %); Kaj je v vreči? (10 %); Ali je oglato in bode 
ali je zaobljeno in gladko? (7 %). 27 % vzgojiteljev ni navedlo predloga za dodatna 
vprašanja.  

42 vzgojiteljev oz. 54 % meni, da je pri drugem koraku »utemeljevanje« dovolj že 
navedeno vprašanje »Zakaj misliš, da bi lahko bila ta oblika?; Ali bi lahko bila katera 
druga oblika?«. S tem se ne strinja 17 vzgojiteljev oz. 22 %. Vzgojitelji bi zastavili 
naslednja vprašanja oz. navodila: Na kaj te predmet spominja, čemu je podoben? 
(27 %); V igralnici poišči tako obliko (9 %); Ali ima predmet kote (koliko), bi ga lahko 
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kotalil? (8 %); Na podlagi česa sklepaš, da je to ta oblika? (6 %); Kako bi še lahko 
opisal to obliko? (4 %); Po čem prepoznaš določeno obliko? (2 %). 44 % vzgojiteljev 
ni navedlo predloga za dodatna vprašanja.  

Zbrali smo tudi predloge vzgojiteljev, kako bi dejavnost prilagodili, da bi bila primerna 
za otroke prvega starostnega obdobja: 

 manj predmetov (oblik) v vreči; 

 v vreči bi bili zelo različni predmeti; 

 v vreči bi bili predmeti, ki so otrokom znani; 

 v vreči bi bil samo en predmet, ki bi ga otroci že poznali; 

 iz vreče otrok izbere eno obliko in enako obliko poizkuša poiskati v igralnici; 

 iz vreče otrok izbere eno obliko in jo vstavi v odprtino te oblike (vstavljanka); 

 vsak predmet bi poskušali kotaliti; 

 v vreči bi bili predmeti za usvojitev pojma gladko oz. ostro; 

 na mizi bi razstavili iste predmete, kot bi jih dali v vrečo. Otrok bi najprej otipal 
tiste na mizi, potem bi izbral predmet v vreči in s prstom pokazal na predmet na 
mizi (katerega misli, da si je izbral v vreči); 

 predmete bi dali v odprto škatlo; 

 vsak korak (opisovanje, utemeljevanje) pri pripravi bi bil samostojna dejavnost. 

Iz pridobljenih podatkov lahko razberemo, da je po mnenju vzgojiteljev priprava »oblike 
v vreči« primer dobre prakse in bi jo vzgojitelji bili pripravljeni vključiti v svoje 
načrtovane dejavnosti, kjer so zajeti cilji s področja geometrije. Vzgojitelji so pokazali, 
da razumejo, kaj je smisel dejavnosti, in podali dobre primere dodatnih spodbudnih 
vprašanj, ki bi pomagala otrokom priti do ustreznih rešitev. Podali so tudi nekaj 
konkretnih prilagoditev, ki bi pripomogle k temu, da bi dejavnost izvedli tudi z otroki 
prvega starostnega obdobja.  

9.8 Povzetek ugotovitev 

V nadaljevanju bomo opisali povzetek ugotovitev, tako da bomo odgovorili na vsakega 
od zastavljenih raziskovalnih vprašanj. 

R1: Ali in kako pogosto vzgojitelji/vzgojiteljice načrtujejo in izvajajo dejavnosti 
na področju geometrije?  

Z analizo odgovorov smo ugotovili, da se geometrija izvaja manj pogosto kot ostala 
matematična področja po Kurikulu za vrtce. Glede na rezultate, da je veliko vzgojiteljev 
izrazilo stališče, da izvajajo geometrijo manjkrat oz. najmanjkrat (kjer so od sedmih 
področij vzgojitelji geometrijo večinoma izbrali kot peto, šesto ali sedmo po pogostosti 
načrtovanja in izvajanja), lahko razberemo, da večje pozornosti geometriji vzgojitelji ne 
namenjajo, saj so prikazana izražena stališča prav tista, ki kažejo na manjšo pogostost 
načrtovanja in izvajanja. 

Izračunali smo povprečne vrednosti pridobljenih odgovorov vzgojiteljev in ugotovili, da 
vzgojitelji najpogosteje s področja matematike načrtujejo in izvajajo »števila in štetje« 
z le 2,1 povprečne vrednosti izraženih stališč vzgojiteljev. Temu sledita »urejanje, 
razvrščanje« z 2,5 in »simboli in grafični prikazi« s 3,8. Področje geometrije je šele na 
petem mestu po pogostosti načrtovanja in izvajanja s povprečno vrednostjo izraženih 
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stališč 4,9. Manj pogosto od geometrije se načrtujeta in izvajata le »verjetnost 
dogodka, reševanje problemov, vzrok in posledica« s 5,2 ter »merjenje« s 5,4. 

R2: Ali obstaja povezava med izborom področja geometrije in med starostjo 
otrok v vrtcu (starostno obdobje skupine, v kateri dela vzgojitelj/vzgojiteljica)?  

Pridobljeni rezultati so pokazali, da obstajajo razlike glede na vrsto oddelka po 
vsebinah, ki jih vključujejo vzgojitelji v načrtovane dejavnosti. 

Rezultati so pokazali, da obstaja statistično značilna razlika pri pogostosti vključitve 
vsebin v načrtovanje dejavnosti glede na starostni oddelek pri področju obravnave 
geometrijskih teles (p = 0,003). Tako lahko zaključimo, da je starostni oddelek otrok, 
kjer dela vzgojitelj, le delno povezan z vključitvijo področij geometrije v načrtovanje 
dejavnosti. Glede na starostni oddelek se je statistično značilna razlika pokazala le pri 
vključevanju področja geometrijskih teles, kjer v prvem starostnem obdobju pogosteje 
obravnavajo področje geometrijskih teles kot v drugem starostnem obdobju. 

R3: Ali oziroma kako vzgojitelji/vzgojiteljice vključujejo otroke v načrtovanje in 
izvajanje dejavnosti s področja geometrije ter kako spremljajo napredek v 
njihovem znanju? 

Večina anketiranih vzgojiteljev (57,7 %) ne vključuje otrok v načrtovanje dejavnosti s 
področja geometrije. Le 42,3 % anketiranih vzgojiteljev pa vključuje otroke v 
načrtovanje dejavnosti s področja geometrije. 

Najpogosteje vzgojitelji otroke vključijo v načrtovanje dejavnosti tako, da opazujejo 
otrokovo igro in interese ter jo nato nadgradijo. Nekateri vzgojitelji otroke vprašajo, kaj 
jih zanima in če imajo kakšne predloge oz. ideje za kakšno igro ali vajo, ki bi jo lahko 
naredili. Vzgojitelji otroke vključijo tudi pri pripravi materiala. 

Vzgojitelji najpogosteje spremljajo napredek v znanju otrok s pomočjo tehnike 
opazovanja in poslušanja otrok (30,8 %). Na drugem mestu (28,2 %) so združene 
raznovrstne tehnike (evalvacija, pogovor, ponavljane dejavnosti). 15,4 % vzgojiteljev 
uporablja igre in didaktične pripomočke za spremljanje napredka. V manjši meri se 
uporablja ček lista ter naloge in vprašanja (vsak predstavlja po 7,7 % celotnega 
vzorca). Osem anketiranih vzgojiteljev ali 10,3 % pa napredka ne preverja.  

Največ vzgojiteljev (48,7 %) načrtno ustvari pogoje, da opazujejo otroke pri napredku. 
24,4 % vzgojiteljev pa otroke opazuje kar med igro, brez kakršnega koli vodenja in 
poseganja v situacijo. 26,9 % vzgojiteljev uporablja oba načina, odvisno od cilja oz. 
situacije.  

R4: S kakšnimi težavami se vzgojitelji/vzgojiteljice najpogosteje srečajo pri 
načrtovanju in izvajanju dejavnosti s področja geometrije? 

Z analizo odgovorov smo ugotovili, da vzgojiteljem (65,3 %) načrtovanje in izvajanje 
dejavnosti s področja geometrije ne predstavlja težav. Ravno tako večina vzgojiteljev 
(85,9 %) meni, da se poslužujejo ustreznih metod dela. Tudi izbor pripomočkov po 
mnenju anketiranih vzgojiteljem (73 %) ne predstavlja težav.  

Vzgojitelji so navedli, kateri pojmi se jim zdijo zelo zahtevni pri obravnavanju tem iz 
geometrije v skupini otrok, kjer delajo. Največ jih je mnenja, da je zahtevna obravnava 
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simetrije (25,6 %) in orientacija v prostoru (15,4 %). 6,41 % vzgojiteljev je mnenja, da 
so zahtevni vsi pojmi pri obravnavanju tem iz geometrije, 23,1 % pa jih meni, da ni 
zahtevnih pojmov pri obravnavi geometrije. 

Vzgojitelji so največ strokovnega znanja s področja geometrije pridobili prek študija 
(61,5 %). Nekateri so se samoizobraževali (38,5 %), udeleževali dodatnih izobraževanj 
(20,5 %). 3,85 % vzgojiteljev je zapisalo, da so k znanju pripomogle tudi izkušnje. En 
vzgojitelj (1,28 %) pa znanja s področja geometrije ni pridobil. 

Vzgojitelji bi v večini (57,7 %) sami ocenili svoje znanje s področja geometrije kot 
»dobro«. Noben od anketiranih ni mnenja, da bi bilo njegovo znanje »nezadostno«. 
Kar 64,1 % vzgojiteljev se je strinjalo, da bi potrebovali dodatna izobraževanja za 
kakovostno izvajanje geometrijskih dejavnosti. 16,7 % vzgojiteljev meni, da ne 
potrebujejo dodatnih izobraževanj. 

R5: Kako vzgojitelji/vzgojiteljice načrtujejo izvajanje dejavnosti s področja 
geometrije? 

Pridobljeni rezultati so pokazali, da je temeljno izhodišče vzgojiteljevega načrtovanja 
pri geometriji vsebina – tema (47,4 %) in cilji (44,9 %). Vzgojitelji načrtujejo cilje s 
področja geometrije kot samostojno matematično dejavnost (37,2 %), v sklopu drugih 
matematičnih dejavnosti (26,9 %) ali v sklopu dnevne rutine (24,4 %).  

Vzgojitelji medpodročno geometrijo povezujejo večinoma z gibanjem, jezikom in 
umetnostjo. Rezultati pa so pokazali, da najmanjkrat geometrijo povežejo s področjem 
družbe. S področja geometrije so si vzgojitelji najpogosteje (93,6 %) pri načrtovanju 
dejavnosti zadali cilj »otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost«. Z 
91 % mu sledi cilj »otrok se uči orientacije v prostoru«. 

Pri prvem starostnem obdobju vzgojitelji največkrat načrtujejo skupno obliko dela (95,5 
%) in sledeči metodi: metodo igre (63,6 %) in metodo pogovora (54,5 %). Pri drugem 
starostnem obdobju so bile največkrat izbrane skupinska oblika dela (80,4 %) in 
sledeče metode: metoda pogovora (82,1 %), lastne aktivnosti (44,6 %) in igre (44,6 
%). 

10 ZAKLJUČEK 

Matematika v predšolskem obdobju zajema več področij, v našem magistrskem delu 
smo pozornost usmerili v geometrijo v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu smo 
ugotovili, da se otroci z geometrijo začnejo seznanjati že v predšolskem obdobju, kjer 
spoznavajo osnovne izraze in pojme. Pomembno je, da otroci skozi raznovrstne 
dejavnosti pridobivajo geometrijske izkušnje. 

Predstavili smo teorijo Jeana Piageta, kjer se mišljenje razvija v štirih zaporednih 
stopnjah, in ugotovili, kako pomembna sta aktivna vloga otroka in izhajanje iz njegove 
notranje motivacije, saj tako otroci uspešneje napredujejo v razumevanju matematičnih 
pojmov. Poznavanje teorije Piageta je za vzgojitelje ključnega pomena, ker opozarja 
na škodljivost neupoštevanja otrokovih razvojnih značilnosti oz. prehitevanje razvoja. 
Predstavljena je tudi teorija van Hiela, kjer petstopenjski model opisuje razvoj 
geometrijskega mišljenja pri otrocih. Ugotovili smo, da otrok hitreje usvoji znanje skozi 
dejavnosti kot z razlago, zato je bil razvit pristop »od telesa k točki«. Predstavljene so 
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tudi van Hielove faze poučevanja in stopnje geometrijskega znanja, s katerimi si lahko 
vzgojitelji pomagajo pri načrtovanju in izvajanju geometrijskih dejavnosti v vrtcu. 
Ugotovili smo, kako zelo pomembne so geometrijske izkušnje, ki vplivajo na 
napredovanje skozi stopnje. Otrok bo lažje in hitreje napredoval s pomočjo primernih 
dejavnosti. 

V teoretičnem delu smo želeli poudariti pomen prostorskih predstav. Ugotovili smo, da 
imajo ključno vlogo pri matematičnem razmišljanju. Ugotovljene so bile pozitivne 
korelacije med prostorskimi predstavami in matematičnimi dosežki na vseh ravneh. 
Prostorske predstave lahko izboljšajo otrokov razvoj numeričnega znanja. Namen 
predstavljenih raziskav je bil ozavestiti vzgojitelje, kako pomembno je, da v 
predšolskem obdobju otrokom omogočajo razvoj prostorskih predstav.  

V zadnjem delu teoretičnega dela smo se osredotočili na vlogo vzgojitelja pri 
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji pisnih priprav v vrtcu. Ugotovili smo, da ima 
vzgojitelj pri izvajanju dejavnosti, ki vsebujejo cilje s področja geometrije, ključno vlogo. 
Upoštevati mora otrokove razvojne potrebe, poznati njegove razvojne zakonitosti in 
njegove posebnosti. Za otrokov optimalen razvoj je potreben celosten pristop k njemu, 
kar pomeni, da je otrok v dejavnosti aktiven. 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kakšno je stanje s področja vzgojiteljevega 
načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v predšolskem obdobju. Ugotovili 
smo, da se geometrijske dejavnosti izvajajo, vendar manj pogosto kot ostala 
matematična področja po Kurikulu za vrtce.  

Dobljeni rezultati empiričnega dela so pokazali, da vzgojitelji večje pozornosti 
geometriji ne namenjajo. Področje geometrije je od sedmih področij matematike po 
Kurikulu za vrtce šele na petem mestu po pogostosti načrtovanja in izvajanja. 
Vzgojitelji so mnenja, da je obravnava geometrijskih pojmov zahtevna za predšolske 
otroke, s čimer se strinjamo, vendar ob upoštevanju otrokovih razvojnih potreb in 
uporabi ustreznih oblik in metod dela ter materialov temu ni tako. Pomembno je, da so 
vzgojitelji strokovno izobraženi in poznajo različne teorije in koncepte učenja in 
poučevanja, saj tako lažje in kakovostnejše načrtujejo in izvajajo geometrijske 
dejavnosti. Vzgojitelj mora znati poiskati primeren trenutek za vključitev geometrijskih 
dejavnosti in poiskati primerne dejavnosti za dosego ciljev. Vzgojiteljem je v pomoč 
vzgojni program Kurikulum za vrtce, kjer so zapisani cilji in dejavnosti s področja 
geometrije. V našem magistrskem delu smo v okviru empiričnega dela predstavili tudi 
nabor dejavnosti, ki so lahko vzgojiteljem v pomoč in navdih pri nadaljnjem 
načrtovanju. 

Tako rezultati anketnega vprašalnika kot tudi priložene pisne priprave vzgojiteljev so 
pokazali, da se s področja geometrije v prvem starostnem obdobju najpogosteje 
načrtuje cilje iz orientacije v prostoru. Ugotovili smo, da je starostni oddelek otrok, kjer 
dela vzgojitelj, le delno povezan z vključitvijo področij geometrije v načrtovanje 
dejavnosti. Statistično značilna razlika se je pokazala le pri vključevanju področja 
geometrijskih teles, kjer jih v prvem starostnem obdobju pogosteje obravnavajo kot v 
oddelkih drugega starostnega obdobja. Rezultati anketnega vprašalnika in priložene 
pisne priprave vzgojiteljev so pokazali tudi, da vzgojitelji medpodročno geometrijo 
povezujejo večinoma z gibanjem, jezikom in umetnostjo. Najmanjkrat pa jo povežejo s 
področjem družbe. Ugotovili smo, da se vzgojitelji zavedajo, kako pomembne so 
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prostorske predstave, zato jih želimo spodbuditi, da tudi v prihodnje izvajajo dejavnosti 
s področja geometrije.  

Ugotovili smo tudi, da vzgojiteljem načrtovanje in izvajanje dejavnosti s področja 
geometrije ne predstavlja težav. Rezultati raziskave so pokazali, da vzgojitelji 
obravnavajo simetrijo kot najtežje področje geometrije in jo posledično tudi najmanj 
izvajajo. V magistrskem delu je predstavljenih nekaj dejavnosti in ciljev, ki so lahko 
vzgojiteljem v pomoč pri načrtovanju. Vzgojitelji so svoje znanje s področja geometrije 
v večini ocenili kot dobro, kar pomeni, da bi lahko bilo boljše. S tem namenom 
vzgojiteljem priporočamo pregled strokovne literature, ki bo pripomogla k boljšemu 
znanju s tega področja, in udeleževanje na seminarjih in predavanjih na temo 
geometrije v predšolskem obdobju. 

Nadaljnje raziskovanje bi lahko razširili tako, da bi naredili analizo dnevnikov oddelkov 
v vrtcih, ki bi jih ravno tako razdelili na prvo in drugo starostno obdobje. Tako bi dobili 
natančnejši pogled, kateri cilji s področja geometrije so bili načrtovani in kako pogosto 
so jih vzgojitelji izvedli.  

Z magistrskim delom bomo vzgojitelje v vrtcih ozaveščali o pomenu razvoja prostorskih 
predstav pri predšolskem otroku, ki imajo bistven pomen pri uspešnosti nadaljnjega 
izobraževanja otroka. Prav tako želimo vzgojitelje spodbuditi, da otrokom ponudijo 
učne izkušnje, kjer so aktivno udeleženi pri geometrijskih dejavnostih. Otroke 
dejavnosti s področja geometrije zanimajo in jih imajo radi, kar pa je najpomembneje, 
da jih ne dojemajo kot težko učenje matematike, kot jo dojemajo nekateri vzgojitelji.  

Prvi pozitivni rezultati ob izdelavi magistrskega dela so se že pokazali, ko so bili 
razdeljeni anketni vprašalniki, ki so vzgojitelje spodbudili in ozavestili k izvajanju 
dejavnosti s področja geometrije. Vzgojitelji so dognali, da gre za zapostavljeno 
področje, ki ga je treba vključiti v vsakodnevno načrtovanje in izvajanje. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik za vzgojiteljice in vzgojitelje 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJE 

Sem Suzana Bajc, študentka podiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V magistrskem delu z naslovom Evalvacija 
vzgojiteljevega načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v predšolskem 
obdobju želim raziskati, kako vzgojitelji načrtujejo in izvajajo dejavnosti s področja 
geometrije, ter s kakšnimi težavami se srečujejo. Z zbranimi podatki želimo predstaviti 
primere dobre prakse in predlagati možne izboljšave. Prosim Vas, da mi pomagate pri 
izvedbi raziskave, in sicer tako, da izpolnite anketni vprašalnik. Vprašalnik je 
anonimen. Zbrane podatke bom uporabila zgolj v raziskovalne namene.  

Za vašo pripravljenost, sodelovati in ponuditi pomoč, se Vam vnaprej najlepše 
zahvaljujem, ter Vam želim veliko uspehov pri nadaljnjem delu.  

S spoštovanjem, 
Suzana Bajc. 

1. Spol: M Ž 
 

2. Starost: _____ 
 

3. Stopnja izobrazbe: 
a) Dokončana srednja šola  
b) Dokončana poklicna šola 
c) Dokončana višja poklicna šola 
d) Dokončana fakulteta, visoka šola 
e) Dokončan magisterij ali doktorat 

4. Delovna doba: 
a) do 1 leta 
b) 1 – 3 let 
c) 4 – 6 let 
d) 7 – 18 let 
e) 19 – 30 let 
f) 31 – 40 let 
g) več kot 40 let 

5. V katerem starostnem oddelku trenutno delate? 
a) Prvo starostno obdobje 
b) Drugo starostno obdobje 
c) Kombiniran oddelek 
d) Drugo: _______________________ 

 
6. Kako pogosto izvajate načrtovano matematično dejavnost v vrtcu? 

a) 1 x na teden 
b) 2 x na teden 
c) 3 x na teden ali več 
d) Ne vsak teden 
e) Drugo: ________________________ 



Bajc, S. (2018). Evalvacija vzgojiteljevega načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v 
predšolskem obdobju. Magistrsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

59 

7. S katerega področja največkrat načrtujete matematično dejavnost? 
Razvrstite od 1 do 7 (1 – največkrat in 7 – najmanjkrat) 
 

Števila in štetje  

Simboli in grafični prikazi  

Verjetnost dogodka, rešitve problemov, vzrok in posledica  

Urejanje, razvrščanje  

Merjenje  

Vzorci  

Geometrija  

 

8. Katere vsebine iz geometrije največkrat vključite v načrtovanje matematične 
dejavnosti? Razvrstite od 1 do 5 (1 – največkrat in 5 – najmanjkrat) 

 
Orientacija v prostoru  

Geometrijska telesa  

Geometrijski liki  

Črte  

Simetrija  

 

9. Kako pogosto vključite cilje iz geometrije v načrtovanje matematičnih 
dejavnosti? 

a) Nikoli 
b) Redko 
c) Pogosto 
d) Zelo pogosto 
e) Vedno 

10. Ali v načrtovanje dejavnosti iz področja geometrije vključite tudi otroke? 
a) Da 
b) Ne 

10a. Odgovor prosim obrazložite. 
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11. Zapisane trditve se navezujejo na to, kako pri načrtovanju vsebin s 
področja geometrije UPOŠTEVATE STAROST OTROK. 
Prosim obkrožite, pri čemer 5 pomeni, da se popolnoma strinjate; 4, da se 
strinjate; 3 – se ne morete odločiti, 2 – se ne strinjate, 1 – sploh se ne 
strinjate 
 

TRDITVE OBKROŽITE 

Pri načrtovanju vsebin iz geometrije upoštevam predznanje otrok. 1 2 3 4 5 

Pri načrtovanju vsebin iz geometrije upoštevam zmožnosti otrok. 1 2 3 4 5 

Ponudim geometrijske probleme z različno stopnjo zahtevnosti, 
da ustrezajo vsem otrokom v igralnici. 

1 2 3 4 5 

Abstraktnost tem iz geometrije približam otroku s primeri iz 
narave. 

1 2 3 4 5 

Geometrijske dejavnosti izvajam na konkretnem nivoju. 1 2 3 4 5 

Bolj kot poimenovanje geometrijskih teles, likov ali črt je 
pomembna konkretna izkušnja. 

1 2 3 4 5 

V pogovoru z otrokom uporabljam matematične izraze s področja 
geometrije, ki so prilagojeni njihovi razvojni stopnji. 

1 2 3 4 5 

Posamezne geometrijske pojme vpeljujem glede na zanimanje in 
razvoj otrok. 

1 2 3 4 5 

Izvedeno dejavnost iz geometrije večkrat ponovim. 1 2 3 4 5 

Učenje geometrijskih pojmov z razumevanjem je ključnega 
pomena. 

1 2 3 4 5 

Geometrijo otroci postopoma spoznavajo po pristopu od telesa k 
točki (postopoma prehajajo od večjih dimenzij k manjšim). 

1 2 3 4 5 

Geometrijske dejavnosti povezujem z drugimi področji 
kurikuluma. 

1 2 3 4 5 

 
12. Katera trditev bolj opredeli vaš način dela? 

a) Otroke opazujem med igro, brez kakršnegakoli vodenja in poseganja v situacijo. 
b) Načrtno ustvarim pogoje npr., izvajam geometrijsko dejavnost, v kateri lahko 

opazujem določeno vedênje. 
c) Drugo: ________________________ 
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13. Zapisane trditve se navezujejo na to, kako pogosto ste IZVEDLI dejavnosti s 
področja geometrije v tem šolskem letu.  
Prosim obkrožite. 
 

CILJI OBKROŽITE 

Otrok spoznava in se igra z geometrijskimi 
telesi in liki. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrok spoznava okrogle (se kotalijo) in oglate 
predmete (se ne kotalijo). 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrok v prostoru išče predmete podobnih 
oblik. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrok spoznava geometrijske lastnosti 
predmetov z različnimi čuti.  

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrok se igra z dvodimenzionalnimi in 
trodimenzionalnimi predmeti različnih 
geometrijskih oblik. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrok uporablja preproste izraze in pojme za 
opisovanje geometrijskih lastnosti. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrok spoznava prostor, njegove meje, 
zunanjost, notranjost. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrok spoznava izraze za opisovanje 
položaja predmetov (na, v, pod, za, spredaj, 
zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno). 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrok se uči orientacije v prostoru. Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrok spoznava ravne in krive črte. Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrok spoznava in opazuje simetrijo pri 
predmetih. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

 
14.  Kako ugotavljajte napredek otrok v razumevanju geometrijskih vsebin (v 

skupini, kjer trenutno delate)? 
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15. Zapisane trditve se navezujejo na NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI S PODROČJA GEOMETRIJE v vrtcu. 

Prosim obkrožite, pri čemer 5 pomeni, da se popolnoma strinjate; 4, da se 
strinjate; 3 – se ne morete odločiti, 2 – se ne strinjate, 1 – sploh se ne 
strinjate. 
 

TRDITVE OBKROŽITE 

Organiziranje izkušenj z geometrijskimi cilji mi ne predstavlja 
težav. 

1 2 3 4 5 

Zastavljeni cilji iz geometrije pri načrtovani (izvedeni) dejavnosti 
so realizirani. 

1 2 3 4 5 

Izbiram ustrezne oblike in metode dela za zastavljene 
geometrijske cilje. 

1 2 3 4 5 

Pri načrtovanju dejavnosti za realizacijo ciljev iz geometrije, sem 
pozoren/-a na povezovanje med matematiko in vsakdanjim 
življenjem otroka v vrtcu. 

1 2 3 4 5 

Pri načrtovanju dejavnosti, kjer vključim cilje iz geometrije, sem 
pozoren/-a na ustrezno (strokovno) jezikovno izražanje. 

1 2 3 4 5 

Ustrezno (strokovno) jezikovno izražanje pri uresničevanju ciljev 
iz geometrije mi ne predstavlja težav. 

1 2 3 4 5 

V vrtcu kjer delam, imamo dovolj primernih materialov, igrač in 
pripomočkov za uresničitev ciljev iz geometrije, ki si jih zastavim. 

1 2 3 4 5 

Izbor pripomočkov za uresničitev ciljev iz geometrije mi ne 
predstavlja težav. 

1 2 3 4 5 

Materiale, igrače in pripomočke za uresničitev ciljev iz geometrije 
izdelujem sam/-a.  

1 2 3 4 5 

Materiale, igrače in pripomočke za uresničitev ciljev iz geometrije 
izdelujem skupaj z otroki. 

1 2 3 4 5 

Za načrtovanje dejavnosti in izbiro ciljev iz geometrije uporabljam 
Kurikulum za vrtce. 

1 2 3 4 5 

Za načrtovanje dejavnosti in izbiro ciljev iz geometrije uporabljam 
strokovno literaturo (knjige in članki). 

1 2 3 4 5 

Za načrtovanje dejavnosti in izbiro ciljev iz geometrije se 
poslužujem različnih spletnih strani. 

1 2 3 4 5 

 

16. Kateri so po vašem mnenju najbolj ključni DEJAVNIKI pri načrtovanju 
dejavnosti s področja geometrije? 
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17. Zapisane trditve se navezujejo na PROSTORSKE PREDSTAVE otroka. 
Prosim obkrožite, pri čemer 5 pomeni, da se popolnoma strinjate; 4, da se 
strinjate; 3 – se ne morete odločiti, 2 – se ne strinjate, 1 – sploh se ne strinjate. 
 

TRDITVE OBKROŽITE 

Prostorske predstave otroka so pomembne pri spoznavanju in 
učenju geometrije. 

1 2 3 4 5 

Dobre prostorske predstave v geometriji vodijo k boljši 
vizualizaciji. 

1 2 3 4 5 

Prostorske predstave pri otroku so v tesni povezavi z njegovim 
napredovanjem v znanju o številih.  

1 2 3 4 5 

Za dobro razvite prostorske predstave so pomembne dobro 
razvite prostorske sposobnosti (prostorska orientacija in 
prostorska vizualizacija). 

1 2 3 4 5 

Prostorske predstave vplivajo na sposobnost natančnega 
zaznavanja sveta. 

1 2 3 4 5 

Prostorske predstave so povezane z zmožnostjo predstavljanja 
kako objekt izgleda, ko ga ne vidimo oz. kako izgleda od strani, 
ki je ne vidimo. 

1 2 3 4 5 

Boljše prostorske predstave vodijo k boljšim matematičnim 
spretnostim kot npr. grafično beleženje podatkov; razumevanje 
geometrije; številskih simbolov; sposobnost branja in pisanja 
matematičnih simbolov. 

1 2 3 4 5 

Prostorske predstave so povezane s psihološkimi lastnostmi 
človeka, ki vplivajo na nadaljnje izobraževanje otroka, ko 
odraste. 

1 2 3 4 5 

Če otrok usvoji prostorske predstave v predšolskem obdobju, 
boljše razume urejeno nadaljevanje števil, ko se z njimi 
sistematično seznanja v osnovni šoli. 

1 2 3 4 5 

 
18. Kje ste pridobili največ strokovnega znanja s področja geometrije? 

a) Preko študija 
b) Z dodatnim izobraževanjem  
c) S samoizobraževanjem 
d) Jih nisem pridobil/-a 
e) Drugo: _______________________ 

 

19. Kako bi sami ocenili svoje znanje s področja geometrije (uporaba primernih 
matematičnih izrazov, razumevanje vsebine, poznavanje področij 
geometrije)?  
a) Nezadostno 
b) Zadostno 
c) Dobro 
d) Zelo dobro 
e) Odlično 
f) Drugo: _______________________ 
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20. Ali bi potrebovali dodatna izobraževanja za kakovostno izvajanje 
geometrijskih dejavnosti? 
a) Da 
b) Ne 
c) Se ne morem odločiti 

 
21. Kaj je temeljno izhodišče vašega načrtovanja na področju geometrije? 

a) Vsebina-tema 
b) Cilji 
c) Izbrana metoda 
d) Drugo: __________________ 

22. Katere oblike dela največkrat vsebuje vaša matematična priprava, ko 
načrtujete dejavnosti s cilji iz geometrije? 
Možno je obkrožiti več odgovorov. 
a) Skupinska 
b) Frontalna 
c) Delo v parih 
d) Individualna 

22a. Kaj vpliva na izbor izbrane oblike dela? 
 

 

23. Katere metode dela največkrat vsebuje vaša priprava s področja 
geometrije? 

Možno je obkrožiti več odgovorov. 
a) Metoda pogovora 
b) Metoda demonstracije 
c) Metoda razlage 
d) Metoda opazovanja 
e) Metoda razgovora 
f) Metoda raziskovanja 
g) Metoda eksperimenta 
h) Metoda izkustvenega učenja 
i) Metoda preizkušanja 
j) Metoda reševanja problemov 

23a. Kaj vpliva na izbor izbrane metode dela? 
 

 

24. Kako izvajate geometrijske dejavnosti v vrtcu? 
Obkrožite odgovor, ki najbolj odraža dejansko situacijo izvedbe 
geometrijske dejavnosti v skupini otrok kjer delate.  
a) V sklopu dnevne rutine 
b) Kot samostojno matematično dejavnost 
c) V naravi 
d) V sklopu drugih matematičnih dejavnosti 
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e) Drugo: _______________________ 

25. Katera trditev bolj opredeli vaš način dela? 
a) Geometrijske vsebine povezujem z drugimi področji matematike 

(npr.: merjenje, urejanje, razvrščanje, števila in štetje, vzorci, simboli in grafični 
prikazi, verjetnost dogodka, rešitve problemov, vzrok in posledica). 

b) Geometrijske vsebine najpogosteje povezujem z drugimi področji Kurikuluma 
za vrtce 
(gibanje, narava, jezik, družba, umetnost). 
 

25a. S katerim področjem najpogosteje povežete geometrijske vsebine? 
Primeri področij so zapisani v poševnem tisku pod odgovori pri 
vprašanju 25. 

 

 

26. Katera trditev bolj opredeli vaš način dela? 
a) Izvajam predlagane geometrijske dejavnosti iz Kurikuluma za vrtce. 
b) Izvajam geometrijske dejavnosti, ki jih sestavim sam/-a. 

27. Katera trditev bolj opredeli vaš način dela? 
a) Dejavnost s področja geometrije načrtujem na osnovi zapisanih ciljev v 

Kurikulumu za vrtce.  
b) Dejavnost s področja geometrije načrtujem na osnovi ciljev, ki jih sestavim sam/-

a. 
 

28. Katera trditev bolj opredeli vaš način dela? 
a) Bolj kot konkretna izkušnja je pomembno učenje matematičnih izrazov s 

področja geometrije. 
b) Bolj kot učenje matematičnih izrazov s področja geometrije je pomembna 

konkretna izkušnja. 
 

29. Katera trditev bolj opredeli vaš način dela? 
a) Otrok se je sposoben naučiti imena geometrijskih oblik in prepoznati oblike na 

osnovi videza. 
b) Otrok se je sposoben naučiti imena geometrijskih oblik in prepoznati oblike na 

osnovi njihovih lastnosti. 

30. Katera trditev bolj opredeli vaš način dela? 
a) Otroci geometrijske oblike vidijo kot celoto. 
b) Otroci lahko spoznajo lastnosti posameznih geometrijskih teles ali likov. 
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31. Zapisane trditve se navezujejo NA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, kjer so 
vključeni GEOMETRIJSKI CILJI v matematično dejavnost. 
Prosim obkrožite. 
 

TRDITEV OBKROŽITE  

V pogovoru z otrokom uporabljam 
matematične izraze s področja geometrije. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otroka pri igri opazujem in v primernem 
trenutku vključim geometrijski izziv ali nalogo.  

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Skrbim, da so otrokom geometrijske 
dejavnosti v veselje. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Posamezne geometrične pojme vpeljujem 
glede na zanimanje in razvoj otrok. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Ob uspešni otrokovi rešitvi matematičnega 
problema pokažem svoje veselje, ga 
pohvalim. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Ponudim probleme različne stopnje 
zahtevnosti, da čim bolj ustrezajo vsem 
otrokom v igralnici. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Spodbujam otroke, da se učijo iz napak in si 
skušajo razložiti, zakaj in kje so jih naredili. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

Otrokom ponudim svoje strategije reševanja 
problemov. 

Nikoli Redko Pogosto 
Zelo 

pogosto 
Vedno 

 
32. Kateri pojmi se vam zdijo zelo zahtevni pri obravnavanju tem iz geometrije v 

skupini otrok, kjer delate? 
 

 
33. Prosimo, da izpolnjenemu vprašalniku priložite eno pripravo, ki po vašem 

mnenju najbolj vključi tudi obravnavo pojmov iz geometrije. 
 

Obrazložite, zakaj ste se odločili da priložite ravno to. 
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34. Prosim PREBERITE priloženo pripravo na dejavnost Oblike v vreči in nato 
ODGOVORITE na zastavljena vprašanja. Odgovori naj se navezujejo na 
skupino otrok, kjer trenutno delate. 
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35. Bi izvedli dejavnost Oblike v vreči v oddelku kjer trenutno delate? 

a) Da 
b) Ne 
c) Se ne morem odločiti 
d) Dejavnost sem že izvedel/-a 

 
35a. Odgovor prosim obrazložite. 

 

 

36. Ste mnenja, da je priprava na dejavnost Oblike v vreči primer dobre prakse? 

a) Da 
b) Ne 
c) Se ne morem odločiti 

 
36a. Odgovor prosim obrazložite. 

 

 

Zapisani vprašanji 37 in 37 a se navezujeta na pripravo Oblike v vreči - NAČRT 
ZA USVAJANJE NOVEGA POJMA – 1. korak: Opisovanje. 
 
37. Je zastavljeno vprašanje Opiši mi obliko, ki si jo našel v vreči dovolj, da otrok 

osvoji 1. korak: Opisovanje? 
a) Da 
b) Ne 
c) Se ne morem odločiti 

37a. Katero vprašanje bi pri 1. koraku: Opisovanje še lahko zastavili otroku? 

 

 

Zapisani vprašanji 38 in 38 a se navezujeta na pripravo Oblike v vreči - NAČRT 
ZA USVAJANJE NOVEGA POJMA – 2. korak: Utemeljevanje. 
 
38. Sta zastavljeni vprašanji Zakaj misliš, da bi lahko bila ta oblika?; Ali bi lahko 

bila katera druga oblika? dovolj, da otrok osvoji 2. korak: Utemeljevanje? 
a) Da 
b) Ne 
c) Se ne morem odločiti 
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38 a. Katero vprašanje bi pri 2. koraku: Utemeljevanje še lahko zastavili 
otroku? 

 

 

39. Kako bi dejavnost Oblike v vreči prilagodili, da bi bila primerna za otroke 
prvega starostnega obdobja? 
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Priloga 2: Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

Shapiro-Wilkov test normalne porazdelitve 

Starostni 
oddelek 

 Vrednost Stopnja prostosti p 

P
rv

o
 s

ta
ro

s
tn

o
 o

b
d
o
b

je
 Orientacija v prostoru ,843 29 ,001 

Geometrijska telesa ,890 29 ,006 

Geometrijski liki ,903 29 ,012 

Črte ,836 29 ,000 

Simetrija ,730 29 ,000 

D
ru

g
o
 s

ta
ro

s
tn

o
 o

b
d
o

b
je

 Orientacija v prostoru ,731 36 ,000 

Geometrijska telesa ,255 36 ,000 

Geometrijski liki ,909 36 ,006 

Črte ,899 36 ,003 

Simetrija ,715 36 ,000 

K
o
m

b
in

ir
a

n
 o

d
d
e

le
k
 

Orientacija v prostoru ,749 13 ,002 

Geometrijska telesa ,861 13 ,039 

Geometrijski liki ,893 13 ,109 

Črte ,928 13 ,317 

Simetrija ,823 13 ,013 

 


