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I 

 

POVZETEK 

Otrok se že v predšolskem obdobju začne seznanjati z matematiko, saj nas le-ta spremlja 

na vsakem koraku. Zavedati se moramo, da otrok svet doživlja celostno, zato smo odrasli, 

vzgojitelji tisti, ki moramo upoštevati otrokovo predznanje, njegov interes, želje ter razvoj 

in mu omogočiti, da novo znanje odkriva na različne načine in tudi preko medpodročnega 

povezovanja.  

Naloga vzgojiteljev je, da otroku omogočimo raznovrstne izkušnje, saj se največ nauči, 

če je pri dejavnosti aktiven in samostojen. Vedno bolj se v vrtcih pojavlja tudi učni pristop 

medpodročnega povezovanja, ki omogoča razumevanje povezanosti različnih vsebin in 

procesov. Pri medpodročnem povezovanju je potrebnega nekoliko več časa za 

načrtovanje dejavnosti, vendar pa so le-te kakovostnejše, saj hkrati pokrivajo več področij 

in tako omogočajo celostno učenje.  

V empiričnem delu so predstavljene matematične dejavnosti, ki se povezujejo z ostalimi 

kurikularnimi področji in sem jih izvajala v skupini prvega starostnega obdobja, ter 

njihova analiza. Namen dejavnosti je bil ugotoviti, ali so otroci v prvem starostnem 

obdobju zmožni razvrščati dane elemente po izbranih kriterijih, ugotoviti odziv otrok pri 

dejavnostih razvrščanja in ugotoviti napredek otrok pri razumevanju vsebin razvrščanja.    

 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, matematika, razvrščanje, medpodročno 

povezovanje 
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INTEGRATING THE PROCESS OF SORTING INTO OTHER AREAS OF 

CURRICULUM IN THE FIRST PERIOD OF PRESCHOOL EDUCATION 

 

ABSTRACT 

A child begins to become acquainted with mathematics, which follows us at every step 

of the way of our life, as early as in preschool. We have to be aware that a child 

experiences the world holistically and it is we, adult preschool teachers, who take into 

account said child's knowledge, interest, wishes and development. We also enable the 

discovery of new knowledge in different ways as well as through interdisciplinary 

correlation. 

The task of preschool teachers is to provide children with diverse experiences as a child 

learns most whenever actively and independently engaged in an activity. Increasingly, 

preschools feature the learning approach of interdisciplinary correlation, which allows 

children to understand the interconnectedness of different contents and processes. 

Interdisciplinary correlation requires a bit more time for activity planning, but results in 

higher quality outcomes which span more areas and thus enable comprehensive learning. 

The empirical part presents mathematical activities relating with other curricular areas 

and the analysis of said activities which I conducted in the first age period. The purpose 

of the activity was to determine whether children in the first age period were capable of 

classifying the given elements according to the selected criteria, to ascertain the children's 

response throughout sorting activities and to establish the progress of children in 

understanding the content of the classification. 

 

 

KEY WORDS: preschool child, mathematics, classfication, interdisciplinary 

connections  
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1 UVOD 

Matematika je področje, s katerim se srečamo že v predšolskem obdobju in nas spremlja celo 

življenje. Otroci se v vrtcu z matematiko srečajo na vsakem koraku, ko se obuvajo, ko vzgojitelj 

šteje otroke, ko otroci sami štejejo, pospravljajo, merijo, preizkušajo različne poti, prečkajo 

poligon, pomagajo pri pripravi na zajtrk, kosilo, ko postavljamo ležalnike …  

Pri načrtovanju matematičnih dejavnosti v povezavi z ostalimi področji moramo upoštevati tudi 

otrokov celostni razvoj, ki zajema gibalno-telesni, spoznavni, govorni in socialno-čustveni 

razvoj. Le ob upoštevanju otrokovega celostnega razvoja in predznanja lahko vzgojitelj načrtuje 

dejavnosti, ki bodo otroka zanimale in se jih bo z veseljem udeležil.   

Matematiko kot eno od kurikularnih področij težko izvajamo samostojno, zato je največkrat 

prepletena tudi z ostalimi področji (gibanje, jezik, umetnost, družba in narava). Matematične 

dejavnosti otroci tako spoznavajo v različnih situacijah, v katerih se dopolnjujejo in povezujejo. 

K medpodročnemu povezovanju stremi tudi Kurikulum za vrtce, ki poudarja 

interdisciplinarnost. 

Že od nekdaj sem imela rada matematiko in tudi preko študija sem spoznala, kako zanimiva je 

lahko v vrtcu in s kakšnim veseljem se otroci lotijo reševanja matematičnih problemov. Ker je 

dejavnosti, ki temeljijo zgolj na enem področju, težje približati otrokom, sem se odločila, da 

bom v raziskovalnem delu izhajala iz matematike, natančneje razvrščanja, ki bo hkrati 

povezano tudi z vsemi ostalimi kurikularnimi področji. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu bom na 

kratko obnovila razvoj otroka na telesno-gibalnem, spoznavnem, govornem in socialno-

čustvenem področju do tretjega leta, saj sem raziskovalne dejavnosti izvajala v prvi starostni 

skupini. Opisala bom nacionalni dokument za vrtce, to je Kurikulum za vrtce, ter predstavila 

vsa kurikularna področja – gibanje, jezik, umetnost, družba in narava, bolj podrobno bom 

opisala področje matematike in vlogo vzgojitelja pri matematičnih dejavnostih. Več pozornosti 

bom namenila osrednji temi diplomskega dela, razvrščanju in medpodročnemu povezovanju, 

ki temelji na celostnem razvoju.   

V empiričnem delu bom opisala in analizirala dejavnosti razvrščanja v prvi starostni skupini in 

predstavila ugotovitve, do katerih sem prišla. Z analizo izvedenih dejavnosti in zbranimi 

ugotovitvami bom skušala realizirati zastavljene raziskovalne cilje.     
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2 RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA DO 3. LETA 

Ljudje se razvijamo od spočetja do smrti, zato ločimo osem razvojnih obdobij, ki si sledijo v 

naslednjem vrstnem redu: prenatalno obdobje, obdobje dojenčka in malčka, zgodnje otroštvo, 

srednje in pozno otroštvo, mladostništvo, zgodnja odraslost, srednja odraslost in pozna 

odraslost (Zupančič, 2004). Na razvoj posameznika vplivajo zunanji (fizično in socialno okolje) 

in notranji (dednost) dejavniki. V zgodnjem otroštvu obstajajo pri razvoju individualne razlike, 

vendar to še ne pomeni, da otrok v razvoju zaostaja ali razvoj prehiteva, saj gre vsaka normalno 

razvijajoča se oseba skozi vse stopnje razvoja. Vsaka naslednja stopnja v razvoju je posledica 

prejšnje in pogoj za naslednjo (Nemec in Krajnc, 2011).  

V nadaljevanju bom predstavila štiri temeljna področja razvoja, to so: gibalno-telesni, 

spoznavni, govorni in čustveno-socialni razvoj. Pri dejavnostih, ki so opisane v empiričnem 

delu in temeljijo na vseh kurikularnih področjih, sem upoštevala zakonitosti otrokovega razvoja 

na vseh štirih področjih. 

2.1 GIBALNO-TELESNI RAZVOJ 

Gibanje je pomembno za celovit razvoj otroka (Cemič, Dolenc in Mohorič, 2002). Otrok 

spoznava sebe in okolico preko gibanja. Gibalni razvoj poteka v dveh smereh: cefalokavdalna 

smer poteka od glave k spodnjim okončinam, proksimodistalna smer pa poteka od hrbtenice 

navzven (Nemec in Kranjc, 2011). Pri otroku se gibalni razvoj kaže v večji telesni moči, hitrosti, 

usklajenosti gibov, gibljivosti, vzdržljivosti. Telesni razvoj je v prvih sedmih letih življenja 

najbolj intenziven in je odvisen od dednosti, okolja, socioekonomskih razmer, letnih časov in 

podnebja (Marjanovič Umek, Zupančič, Kavčič, Fekonja, 2004).  

Otrok do tretjega leta hodi samostojno, hodi po stopnicah, teče, manipulira s predmeti 

(sestavlja, meče), lahko za kratek čas stoji na eni nogi, brca žogo, vozi tricikel, riše, striže s 

škarjami … (Vrtec Antona Medveda Kamnik, b.d.). 

 

2.2 SPOZNAVNI RAZVOJ 

»Temeljno vodilo spoznavnega razvoja pojmuje posameznikovo težnjo po organiziranju in 

osmišljanju izkušenj.« (Zupančič, 2004, str. 191) 

Piaget spoznavni razvoj razdeli na štiri stopnje oz. stadije: zaznavno-gibalna ali senzomotorična 

stopnja, predoperativna stopnja, stopnja konkretnologičnih operacij ter stopnja 

formalnologičnih operacij (Batistič Zorec, 2006). Po Piagetu so otroci do drugega leta na 
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senzomotorični stopnji, ki zajema več faz. Prva faza so refleksi, ki se pojavijo v prvem mesecu 

življenja in so prirojeni. Sledijo primarne krožne reakcije, ki trajajo med prvim in četrtim 

mesecem, in otroku prinašajo ugodje, vključuje lastno telo. Sekundarne krožne reakcije trajajo 

od četrtega do osmega meseca, ko otrok začne ponavljati dejavnosti, saj ga zanimajo posledice 

aktivnosti na okolje. Od osmega meseca do prvega leta se pojavi usklajevanje krožnih reakcij, 

ko je dojenček dejavnosti že sposoben povezovati v zaporedje. Med enim letom ter letom in pol 

se pojavijo terciarne krožne reakcije, ko malčki preizkušajo nova vedenja. Med letom in pol ter 

drugim letom pa sledijo reprezentacije oz. stopnja miselnih kombinacij. Malček je sposoben 

dejavnosti načrtovati pred izvedbo, na tej fazi malčki rešujejo probleme z uporabo simbolov in 

pojmov (Nemec in Krajnc, 2011). Okoli drugega leta otrok pride s sposobnostjo simbolne 

funkcije na predoperativno stopnjo mišljenja. Na tej stopnji že razume in uporablja simbole, ki 

niso prisotni. Prva faza predoperativnega mišljenja je prekonceptualno ali simbolno mišljenje, 

ki traja od drugega do četrtega leta. Za to fazo so značilni transduktivno mišljenje (sklepanje iz 

posebnega na posebno), nezmožnost hierarhične ločitve med razredi (otrok ne more enega 

objekta razvrstiti v dva različna razreda) in egocentrizem (nezmožnost postaviti se v točko 

drugega) (Batistič Zorec, 2006). Piaget je zagovornik kognitivnega razvoja, ki daje velik pomen 

aktivnemu učenju, motivaciji, igri, okolju in sociokulturnemu kontekstu. Piaget izhaja tudi iz 

tega, da je za otroka pomembno, da napreduje s konkretnega na abstrakten nivo (Savec, 2011). 

Kognitivni razvoj poudarja tudi Vigotski, ki pravi, da je kognitivni razvoj rezultat interakcije 

med otrokom in socialnim okoljem (Batistič Zorec, 2006). Izpostavi območje bližnjega razvoja, 

saj pravi, da je učenje smiselno, če je pred razvojem, ker s tem otrok razvija miselne funkcije. 

Vigotski prav tako poudarja pomen otrokove igre, saj je ključna pri razvoju in učenju (Nemec 

in Krajnc, 2011). Tudi pri načrtovanju dejavnosti, ki so predstavljene v empiričnem delu, sem 

izhajala iz njegove teorije, predvsem iz dela, ki poudarja, da je učenje smiselno, če je pred 

razvojem. 

 

2.3 GOVORNI RAZVOJ 

»Govor je zelo pomemben v človekovem razvoju: gre za oblikovanje človeka kot posameznika 

in za vzpostavljanje komunikacije z okolico.« (Marjanovič Umek, 1990, str. 11)  

V prvem letu otroka poimenujemo štiri razvojne stopnje v izgovarjavi glasov, to so: jok, 

gruljenje, bebljanje in izgovarjava po govornem vzorcu. Jezikovni govor se začne s pojavom 

prve besede, torej skupine glasov, ki jo otrok izgovori in ima pomen (Marjanovič Umek, 1990). 
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Po Vigotskem otrok govor uporablja kot orodje za usmerjanje vedenja, loči zunanji monolog 

(otrok se pogovarja sam s seboj) in ponotranjeni govor, kar je po njegovem mišljenje (Nemec 

in Krajnc, 2011). 

Večina otrok govori pri dveh letih, ampak obstajajo izjeme. Otroci približno do tretjega leta 

znajo sestavljati preproste stavke, postavljati vprašanja in nanj odgovarjati, uporabljajo od 600 

do 800 besed, uporabljajo zaimke, množino in nikalnice … (Vrtec Antona Medveda Kamnik, 

b.d.).  

 

2.4 SOCIALNO-ČUSTVENI RAZVOJ 

Otrok je socialno in družbeno bitje, ki za življenje potrebuje ljudi, ki ga imajo radi in je navezan 

na njih, saj se tako počuti varnega. Da je otrok socialno bitje, je razvidno tudi iz tega, da raje 

posluša človeški glas kot druge zvočne dražljaje. Za socialni in čustveni razvoj je potrebno, da 

razvijamo prijetna primarna čustva, ki kasneje postanejo kompleksnejša (Nemec in Krajnc, 

2011). Zupančič (2004, str. 233) pravi: »Čustva vplivajo na posameznikovo procesiranje 

informacij, pomagajo mu strukturirati dogodke v okolju, smiselno povzemati dogajanje zunaj 

in znotraj sebe.« Na temperamentne značilnosti vplivajo čustva, ki so podlaga za razvoj 

osebnosti. Čustva, ki jih zaznamo pri dojenčkih in malčkih, so izraz njihovega čustvenega 

stanja, saj še niso zmožni prekrivati svojih čustvenih stanj. Okoli drugega leta malček sebe 

prepozna na podlagi lastnega zunanjega videza. Zavedanje sebe in drugega se kaže tudi v 

posesivnosti do ljudi in stvari, ki jih želi zase, pri čemer pa mu moramo postaviti meje, čeprav 

to ni izkaz sebičnosti malčka. Ko se malček zaveda sebe in želi uveljaviti svoje želje, potrebe, 

to pokaže z nestrinjanjem z odraslimi, kar lahko vodi v negativno vedenje, hkrati pa razvija 

svoje socialno čustvene spretnosti (empatija, igra posnemanja, prosocialno vedenje) (Zupančič, 

2004). Socialno-čustveni razvoj je pomemben tudi pri dejavnostih, saj je otrok v interakciji z 

drugimi otroki in mora včasih tudi počakati, da pride na vrsto, prav tako pa je pomembno, da 

pri različnih dejavnostih otrok ne doživlja ves čas le porazov, saj tako ne bo želel več sodelovati 

pri aktivnostih. Zato sem med pripravljanjem dejavnosti za empirični del upoštevala, da so 

otroci na različnih področjih različno uspešni in da je dobro, da imajo vsi možnost pokazati, kaj 

znajo, in s tem doživeti pozitivno čustvo (veselje ob uspehu). 

3 KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce (2017) je nacionalni dokument, ki je bil sprejet leta 1999 in pomeni 

strokovno podlago za delo v vrtcih, tako za dnevni program kot tudi za poldnevni in krajši 
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program, vzgojno-varstvene družine in predšolsko vzgojo na domu ob upoštevanju posebnosti. 

Kurikulum za vrtce zajema cilje predšolske vzgoje, iz katerih so izpeljana načela, spoznanja, da 

otrok svet doživlja celostno in da se razvija ter uči preko aktivne povezave s socialnim in 

fizičnim okoljem. Prav tako je opredeljenih šest področij dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, 

družba, narava, matematika) in za vsako področje so zapisani globalni cilji ter iz njih izpeljani 

specifični/operativni cilji, predlagani so tudi primeri dejavnosti za prvo in drugo starostno 

obdobje ter vloga odraslih. Vzgojitelju Kurikulum za vrtce (2017) pomaga pri načrtovanju 

dejavnosti v vrtcu.  

V nadaljevanju bom opisala matematiko kot področje v Kurikulumu za vrtce in njeno vpetost v 

dnevno rutino ter predstavila vlogo odraslega, ki je še kako pomembna v predšolskem obdobju.  

 

3.1 MATEMATIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE  

»Namen zgodnjega učenja matematike ni samo, da bi se otroci matematike le učili, ampak da 

bi jo odkrivali, ob tem razmišljali in nadgrajevali znanje.« (Vrbovšek, 2009, str. 31) 

Matematika je v Kurikulum za vrtce (2017) določena kot eno od področij dejavnosti, ki jih 

izvajamo v vrtcih. Matematiko se v vrtcu učimo v majhnih korakih, preko igre, ponavljanja, z 

opazovanjem, s konkretnimi izkušnjami (Marjanovič Umek, 2001). Področje matematike 

zajema najrazličnejše dejavnosti, ki spodbujajo otroke k pridobivanju novih spretnosti, 

izkušenj, znanj. Otrok ob tem spoznava, da s svojim »matematičnim« mišljenjem lažje in tudi 

hitreje reši določene naloge. Matematika v vrtcu stremi k temu, da otrok lahko sam pride do 

rešitve, ob tem pa doživlja pozitivna čustva, kar ga žene k novim izzivom, novim problemom 

za reševanje (Kurikulum za vrtce, 2017). 

V Kurikulumu za vrtce (2017, str. 64) so pri področju matematike navedeni globalni cilji, ki 

zajemajo vse matematične dejavnosti. Ti cilji so:  

- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

- razvijanje matematičnega izražanja, 

- razvijanje matematičnega mišljenja, 

- razvijanje matematičnih spretnosti, 

- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Navedeni pa so tudi specifični cilji, vendar bom tu izpostavila le tiste, ki se navezujejo tudi na 

mojo temo raziskovanja:  
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- otrok zaznava prirejanje 1:1 in prireja 1:1, 

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

- otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti za rešitev problema, 

- 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, 

- otrok razvršča. 

 

3.2 MATEMATIKA V DNEVNI RUTINI  

Z matematiko se otroci srečujejo v vsakodnevnem ritmu življenja, že v zgodnjem otroštvu, ko 

razvrščajo igrače na police, ko preštevajo, merijo, primerjajo predmete, ko pripravljajo mize, 

se orientirajo v prostoru, poimenujejo oblike, velikostne odnose – večje, manjše, enako … Ta 

vsakodnevna opravila jih preko igre ali različnih dejavnosti pripeljejo do različnih izkušenj, 

znanj in opazovanj (Kurikulum za vrtce, 2017). Otrok se matematike v vrtcu uči tako, da 

uporablja predmete, priložnosti iz okolja, v katerem je (Marjanovič Umek, 2001). Otroke je 

potrebno spodbujati, da so aktivni pri načrtovanju dnevne rutine in pri dejavnostih (Hodnik 

Čadež, 2004). Otrok ima že pred prvim letom razvite nekatere matematične spretnosti, misli ter 

se s tem izraža tudi v vsakodnevni rutini. Matematična znanja, izkušnje otroci uporabljajo pri 

problemih, ki jih rešujejo na zabaven način, na koncu pa morajo doživeti uspeh, saj jih le to 

spodbudi, da se spopadejo z naslednjimi matematičnimi problemi. Otrok opazuje osebe, ki so 

okoli njega, in skuša za njimi ponavljati, s tem pa se tudi uči (Marjanovič Umek, 2001).  

Dnevna rutina se v vrtcu ponavlja vsak dan in zajema prihod in odhod iz vrtca, pripravo na 

obroke in obroke (zajtrk, kosilo, malica), igro, načrtovane dejavnosti, gibanje na prostem in 

počitek. Že pri prihodu in odhodu iz vrtca se otrok sreča z matematiko, saj svoja oblačila in 

čevlje pospravi v svojo omarico, ki je največkrat označena s simbolom oz. z otrokovo sliko, 

otrok mora dati desni čevelj/copat na desno nogo in levega na levo. Matematiko otroci srečajo 

tudi pri pripravi na obroke, ko npr. dežurni otroci razdelijo pribor in preštejejo (starejši otroci), 

koliko pribora potrebujejo oz. koliko jim ga je zmanjkalo in ga še potrebujejo. Spoznajo dele 

celote (nekdo poje pol kosa kruha, nekdo četrtino), ko pospravljajo za seboj, razvrščajo 

krožnike in pribor. Pri igri je matematika močno prisotna, saj otrok opazuje, posnema 

vsakodnevne aktivnosti drugih oseb, ki so okoli njega, in to pogosto ponavlja. V igri otrok 

sestavlja kocke, sestavljanke, skrbi za dojenčka, razvršča knjige, predmete. Prav tako se tudi 

pri gibanju na prostem otroci seznanjajo z matematiko, ko na sprehodu opazujejo okolico, 

preštevajo (avtomobile, drevesa, semaforje, hiše …), uporabljajo pojme veliko, več, manj, 
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enako, pogledajo desno in levo, štejejo korake, merijo dolžino igrišča … Matematika pa je 

prisotna tudi pri počitku, pri postavljanju ležalnikov in iskanju otrokovega ležalnika (orientacija 

v prostoru), pri starejših otrocih, ki ne zaspijo, pa se tudi vse večkrat pojavlja gledanje kazalcev 

na uri in posledično tudi številk oz. uporaba peščene ure (Marjanovič Umek, 2001). 

 

3.3 VLOGA VZGOJITELJA 

V Kurikulumu za vrtce (2017) je eno od podpoglavij tudi vloga odraslega, v njem je zapisano, 

kakšno vlogo ima vzgojitelj pri posameznih področjih. Vloga vzgojitelja pri matematičnih 

dejavnostih je zelo pomembna, saj mora iskati povezave med matematiko in vsakdanjim 

življenjem otroka. Potrebno je spremljati otrokov razvoj in na podlagi njegovih izkušenj ter 

stopnje razvoja načrtovati matematične dejavnosti. Otrok naj matematiko doživlja kot prijetno 

izkušnjo, zato se mora ob dejavnostih počutiti dobro, biti mu morajo v veselje, izziv, ob rešitvah 

mora doživeti uspeh. Otroke je potrebno spodbujati, da dokončajo začeto nalogo in tako 

doživijo svoj uspeh. Vloga vzgojitelja je, da otroke spodbuja k reševanju zahtevnejših 

matematičnih nalog in jim ob tem nudi pomoč ter jih usmerja. Matematične dejavnosti naj bodo 

pripravljene tudi tako, da jih lahko otrok večkrat ponovi, saj bo s tem utrjeval svoje znanje in 

probleme reševal na različne načine. Vzgojitelj mora pri načrtovanju upoštevati dejstvo, da 

otrok svet doživlja celostno, pri tem pa mora poznati tudi posebnosti področij, ki so povezana 

med seboj. Obenem pa mora zagotoviti smiselnost povezav in pri tem upoštevati tudi otrokovo 

zanimanje za dejavnost, igro (Hodnik Čadež, 2004). Vzgojiteljeva naloga je tudi opazovanje 

dejavnosti in aktivnosti otroka, saj mu to omogoča nadaljnje načrtovanje dejavnosti glede 

težavnosti in tako spremlja otrokov vsakdanji napredek (Japelj Pavešič v Marjanovič Umek, 

2001).  

Pri načrtovanju matematičnih dejavnosti je potrebno upoštevati: 

- da otroka pred samo dejavnostjo motiviramo, npr. z zgodbo, igro …, 

- da je za otroka matematika zahtevna, ker mora veliko misliti, zato naj matematične 

dejavnosti potekajo krajši čas (nekaj minut pri mlajših otrocih in do največ pol ure pri 

starejših), 

- da lahko nedokončana matematična dejavnost otroka zmede, prav tako pa mora biti tudi 

vzgojiteljica popolnoma zbrana pri izvajanju matematične dejavnosti, 

- da se pri matematičnih dejavnostih veliko razlaga in pogovarja, zato je najbolj primeren 

individualni pogovor, ki pa ni vedno možen, 



Virant, M. (2019) Povezovanje vsebin razvrščanja z različnimi področji kurikuluma v prvem 

starostnem obdobju. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

8 

 

- da otrok pokaže več znanja, ko ga uporablja zase, in ne pred množico (Japelj Pavešič, v 

Marjanovič Umek, 2001). 

 

4 RAZVRŠČANJE  

»Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano značilnost oz. značilnosti. /…/ Proces 

razvrščanja je pomemben zato, ker z njimi otroke spodbujamo k opazovanju, med elementi 

določene skupine vzpostavimo nek red in elementi s tem postanejo števni.« (Hodnik Čadež, 

2004, str. 9) Pri razvrščanju se spodbuja kognitivni razvoj (logično mišljenje), zato je to tudi 

ena od temeljnih dejavnostih pri otrocih (Savec, 2011). Otrok pri področju razvrščanja razvršča 

glede na dano lastnost (homogena množica), ugotovi kriterij razvrščanja in ugotovi vsiljivca 

(kaj ne sodi zraven). Otrokom najprej ponudimo dejavnosti, pri katerih razvrščajo glede na eno 

lastnost, šele kasneje jim pripravimo dejavnosti, pri katerih razvrščajo glede na dve ali več 

lastnosti hkrati. Otroci pri razvrščanju tvorijo množice iz vsakdanjih stvari, predmetov, ki jih 

poznajo, to so: predmeti, igrače (ko pospravljajo igrače, v eno škatlo pospravijo kocke, v drugo 

magnete, spet v tretjo vlake), odpadki (embalaža, papir, biološki odpadki …), oblačila, 

razvrščajo tudi po okusu, vonju, tipu, ritmu, zvoku … Otroci pa tudi prepoznajo stvari, ki ne 

sodijo v izbrano množico (vedo, da kocke ne sodijo med magnete) (Merttens, 1987). Otrok se 

z razvrščanjem seznani v zgodnjem otroštvu, vendar se tega ne zaveda, saj to dela čisto 

spontano, npr. pri pospravljanju (razvrščanju) igrač v zaboje (Savec, 2011). Sprva opazuje 

predmete in jih loči glede na opazovano lastnost (barva, oblika, velikost …), tako dobi dve 

skupini, temu sledi razvrščanje na še več skupin, zato moramo otroku ponuditi primerno okolje, 

ki spodbuja razvrščanje. Otrok najprej razvršča predmete in igrače, s katerimi manipulira, 

kasneje pa razvršča tudi objekte, ki jih ne more prijeti v roke (slike, stavbe …) (Marjanovič 

Umek, 2001). Množice tvori tako, da prelaga, dodaja predmete iz ene skupine v drugo, pri tem 

pa jih pozorno opazuje. Množice lahko prikažemo tudi z diagramom. Za predšolsko obdobje 

sta značilna dva diagrama, to sta drevesni in Carollov diagram, zahtevnejši diagram, ki se začne 

uporabljati v šoli, pa je Euler-Vennov diagram, ki ima več podmnožic. Drevesni in Carollov 

diagram prikazujeta razvrščanje glede na izbrano lastnost oz. glede na njeno zanikanje. 

Diagrama sta predstavljena s slikopisom, saj je le to razumljivo predšolskemu otroku (Hodnik 

Čadež, 2004). Otrok matematične pojme, ki jih spoznava in uporablja pri razvrščanju, uporablja 

tudi pri ostalih matematičnih dejavnostih (Savec, 2011). Razvrščanje in tudi urejanje spodbujata 
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abstraktno mišljenje in otroka spodbujata, da misli na matematični način (Marjanovič Umek, 

2001). 

V predštevilsko obdobje sodijo opazovanje, razvrščanje, urejanje, vzorci in relacije, ki pa so 

tudi predpogoj, da otroku približamo pojem števila (Hodnik Čadež, 2004). 

Z dejavnostmi razvrščanja pri otrocih: 

 razvijamo sposobnost opazovanja (oblika, barva, velikost …), 

 razvijamo občutek za relacijo enakosti oz. neenakosti (je enak, ni enak), 

 razvijamo zmožnost iskanja predmetov z enako lastnostjo (Cotič, Felda, Hodnik Čadež 

2000). 

Že v prejšnjem poglavju sem nekaj besed namenila Piagetu, tu pa se bom ponovno navezala na 

njegovo teorijo in na stopnjo predoperativnega mišljenja. Piaget pravi, da se predoperativno 

mišljenje začne s simbolno funkcijo, ko otrok razume nekaj, kar ni vidno njegovim očem, in 

zato uporablja simbole. Otrokovo uporabo simbolov naj bi zaznali v treh vedenjih, to so: 

odloženo posnemanje, simbolna igra in jezikovne spretnosti. Ta stopnja je razdeljena na dva 

stadija: prekonceptualno ali simbolno mišljenje (od 2. do 4. leta) in intuitivno mišljenje (od 4. 

do 7. leta). Mišljenje otroka v prvem stadiju je, kot pravi Piaget, primitivno glede na standarde 

odraslih oz. predlogično, kot pravi Labinowicz. Otrok na tej stopnji sklepa iz posebnega na 

posebno, čemur pravimo transduktivno mišljenje. Za ta stadij pa so značilne tudi polposplošitve 

oz. nezmožnost hierarhične ločitve med razredi. Otrok na tej stopnji predmetov še ni zmožen 

razvrščati po dveh lastnostih (barvi in obliki), vendar se lahko osredini le na eno lastnost hkrati 

(Batistič Zorec, 2006). To Piagetovo spoznanje sem upoštevala tudi pri svojih dejavnostih 

razvrščanja.   

Piaget razlaga tudi tri procese, to so:  

 Konzervacija: pomeni razumevanje, da ostaneta dva predmeta enaka ne glede na 

zunanjo spremembo, da ničesar ne dodamo ali odvzamemo. Otrok se osredini le na eno 

dimenzijo, ostale pa zanemari, ker jih še ni zmožen obdržati v mislih. 

 Razvrščanje ali klasifikacija: otrok razvršča predmete glede na eno lastnost, saj še ni 

zmožen v mislih hkrati ohraniti dveh vidikov problema. Od okoli sedmega leta dalje pa 

se je otrok zmožen osrediniti na dve lastnosti hkrati. 

 Seriacija: otrok še ni sposoben urejati predmetov po vrstnem redu. Predšolski otrok 

lahko primerja dva predmeta istočasno, ko pa mora primerjati tri predmete, ima težave, 
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saj se mora skoncentrirati na predmet, ki je v sredini, kot na večjega od predmeta pred 

njim in manjšega od predmeta za njim. Otrok se je zmožen osrediniti zgolj na en vidik 

problema, ostalo pa zanemari (Batistič Zorec, 2006).  

 

5 MEDPODROČNO POVEZOVANJE 

T. Hodnik Čadež (2008) opredeljuje medpodročno povezovanje kot didaktični pristop, s 

katerim se dosega jasno izbrane vzgojno-izobraževalne cilje. Prav tako tudi Shoemaker v 

Hodnik Čadež in Filipčič (2005) opredeljuje medpodročno povezovanje kot učenje, ki je 

zastavljeno tako, da se skupne značilnosti različnih področij povezujejo v smiselno celoto. 

Vzgojitelj pri medpodročnem povezovanju izhaja iz različnih področij in vsebino obravnava 

celostno, pri tem pa uporablja različne metode in oblike dela. Z medpodročnim povezovanjem 

se približamo holističnima (celostnima) učenju in poučevanju, ki kažeta na dejanski interaktivni 

svet in njegovo kompleksnost ter podpirata načelo, da je vse znanje povezano. Medpodročno 

povezovanje mora biti smiselno in izhajati mora iz otrokovih izkušenj, znanj (Hodnik Čadež in 

Filipčič, 2005). Kljub temu da so nekatere povezave vzgojitelju smiselne, zanimive, to še ne 

pomeni, da bodo tudi pri otroku spodbudile zanimanje (Hodnik Čadež, 2004). Medpodročno 

povezovanje otroke pripravi na vseživljenjsko učenje, uporabljati ga je potrebno takrat, ko je to 

smiselno (Štemberger, 2008). 

Medpodročno povezovanje temelji na enem izmed načel uresničevanja ciljev v Kurikulumu za 

vrtce (2017), to je načelo horizontalne povezanosti, ki pravi: 

»Povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različnih vidikov 

otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka posebej značilno, da so soodvisni 

in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja, izbor tistih vsebin ter metod in načinov 

dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo specifičnosti predšolskega otroka in zato v največji 

meri omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu.« (Kurikulum za vrtce, 2017, 

str. 14) 

Otrok svet doživlja celostno, kar moramo še posebej upoštevati pri načrtovanju in organiziranju 

dejavnosti. To delo je za vzgojitelja zelo zahtevno in potrebuje več pozornosti in natančnosti 

tudi pri izvajanju same dejavnosti (Hodnik Čadež, 2004). Od vzgojitelja se pri medpodročnem 

povezovanju zahteva, da pozna cilje in dejavnosti različnih področij in da ve, katere cilje želi s 

posameznim povezovanjem doseči. Za otroke je takšen način dela tudi učinkovitejši, saj morajo 
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pri dejavnostih več povezovati in razmišljati, kar jim ponuja tudi več možnosti za učenje z 

reševanjem problemov (Zakotnik in Žibert, 2008).   

Medpodročno povezovanje pri otrocih spodbuja tudi ustvarjalnost, da pa je povezovanje med 

področji uspešno, je potrebno uresničiti naslednje pogoje: 

 vsebine in dejavnosti morajo biti prilagojene starosti in razvoju ter znanju otrok; 

 vzgojitelj mora poznati in predvideti cilje in vsebine z različnih področij, da uresniči 

cilje, ki jih želi uresničiti z medpodročnim povezovanjem; 

 medpodročne dejavnosti naj bodo načrtovane tako, da stremijo k samostojnem delu 

otrok; 

 po zaključenih dejavnostih naj vzgojitelj analizira uresničevanje zastavljenih ciljev 

(Hodnik Čadež in Filipčič, 2005). 

Prednosti medpodročnega povezovanja so poenotenje didaktične in strokovne terminologije 

(opazovanje, razvrščanje, urejanje, slikopis …), pojavi se transfer med področji in znotraj enega 

področja, obseg vsebin je manjši, saj se cilji med področji pokrivajo, svet se dojema celostno, 

pojavijo se tudi realne in imaginativne povezave, temelji na izkušenjskem učenju, zajema 

problemske situacije in otroka spodbuja, da lahko samostojno oz. ob pomoči problem reši na 

različne načine (Hodnik Čadež in Filipčič, 2005). 

Načini medpodročnega povezovanja pri načrtovanju po Maximu (1997) so: 

 spiralni načrt, ki temelji na razvoju pojmov od enostavnejših k bolj kompleksnim; 

 tematsko planiranje, pri katerem poteka načrtovanje okoli izhodiščne teme, takšno 

načrtovanje sem izvedla tudi sama v empiričnem delu, pri katerem je bilo ključno 

razvrščanje; 

 interdisciplinarni načrt pa temelji na sintezi znanstvenih pristopov in raziskovalnih 

metod. 

 

5.1 MATEMATIKA V POVEZAVI Z OSTALIMI PODROČJI 

Otroci svet spoznavajo celostno, zato se tudi področje matematike v Kurikulumu za vrtce 

prepleta z ostalimi področji. S tem, ko se področja med seboj prepletajo, se otroci naučijo tudi 

povezovanja različnih vsebin in utrjevanja znanja na različnih področjih, ob različnih situacijah. 

Matematika se z drugimi področji povezuje na različne načine: 
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 pri gibanju se uporablja veliko matematičnih pojmov: žogo postavi pred/za/na/pod/v …, 

naredi tri medvedje korake, skači po eni nogi ..., 

 z jezikom se otrok nauči matematično izražati, tako da poimenuje matematične pojme, 

 pri umetnosti otrok izvaja ritem, primerja dolge in kratke tone, pri plesu šteje korake, 

spoznava prostorsko predstavljivost, simetrijo geometrijskih teles in likov …,  

 z družbo otrok spoznava dnevno rutino (ponavljanje), praznovanje rojstnih dni (število) 

…,  

 z naravo otrok spoznava lastnosti živali in rastlin (število nog, dolžina cvetlice …), 

razvršča glede na dano lastnost in njeno zanikanje … (Kurikulum za vrtce, 2017). 

Proces razvrščanja je potrebno razvijati na vseh področjih, saj se z njim otrok srečuje v vrtcu, 

družbi in domačem okolju. Prav tako je potrebno proces razvrščanja pri otrocih razvijati tudi 

na drugih kurikularnih področjih, saj otrok s tem širi svoje kognitivne sposobnosti, lastno 

razmišljanje in matematične spretnosti.   

V spodnji tabeli bom naštela nekaj možnosti povezovanja matematike z ostalimi kurikularnimi 

področji, pri katerih imamo možnost razvrščanja.  

Kurikularna področja Razvrščanje – matematika 

Gibanje  Oponašanje gibanja živali (zajčji in 

žabji poskoki …),  

 gibalne igre (Ptički v gnezda, Bratec 

reši me …), 

 poligon (kotaljenje, plazenje …), 

 met na koš (velike in majhne žoge). 

Jezik  Knjige glede na vsebino,  

 pravljični junaki (dobri in zli), 

 literarne zvrsti (pesem, pravljica, 

uganka …), 

 jezik ljudi (verbalni in neverbalni, 

slovenski in tuji). 

Umetnost   Tehnika risanja, ustvarjanja (tempera 

barvice, glina …), 
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 ritem, hitrost glasbe (hitro in počasi 

…), 

 glasnost zvoka (tiho in glasno …). 

Družba   Poklici (policist, gasilec …), 

 prevozna sredstva (avto, motor …), 

 kultura, 

 rasa ljudi (belci, črnci, rumenokožci 

…), 

 jezik ljudi (verbalni in neverbalni, 

slovenski in tuji), 

 oblačila (narodne noše). 

Narava   Okus hrane (sladko, kislo, slano …), 

 vonj (prijeten in neprijeten), 

 živa in neživa narava, 

 pojavi v naravi (vreme), 

 živali.  

Tabela 1: Primeri dejavnosti povezovanja matematike z ostalimi kurikularnimi področji 

V nadaljevanju bom opisala področja dejavnosti, ki jih najdemo v Kurikulumu za vrtce, in kako 

vse se povezujejo s področjem matematike.  

 

5.1.1 GIBANJE 

Otrokova primarna potreba je potreba po igri in gibanju. Otrok preko gibanja spoznava sebe, 

okolico, prostor in sčasoma preko gibanja začuti ugodje, veselje, zadovoljstvo ter krepi 

samozavest in samozaupanje. Z gibanjem pridobiva izkušnje, ki pozitivno vplivajo nanj, kar pa 

se odraža tudi pri drugih področjih razvoja. Vzgojitelj je tisti, ki mora otroku ponuditi in ga 

spodbujati h gibalnim aktivnostim, dejavnostim v prostoru in zunaj na prostem (Kurikulum za 

vrtce, 2017). Otrokovo telo je osnovna točka za analizo njegovega položaja, smeri, odnosa do 

drugih. Otrok z gibanjem razvija občutek za hitrost, ritem, dojemanje prostora in časa, te 

izkušnje pa pridobiva predvsem preko igre. Z gibalnimi dejavnostmi utrjuje tudi znanje ostalih 

področij. Preko gibalnih dejavnosti in športnih pripomočkov otrok spoznava nove in utrjuje že 

znane matematične pojme (Marjanovič Umek, 2001). Naštela bom nekaj primerov povezovanja 

matematike in gibanja:  
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- spoznavanje barv preko razvrščanja sebe ali predmetov, 

- vzpostavljanje relacij, da vsak otrok dobi npr. eno žogo, 

- premagovanje ovir oz. prečkanje poligona, pri čemer se ponavlja vzorec, 

- usvajanje izrazov za prostorsko razmerje na – pod – v, pred – med – za, spredaj – zadaj, 

zgoraj – spodaj itd., 

- usvajanje količinskih izrazov veliko – majhno, manj – več, večje – manjše itd., 

- časovna razmerja hitro – počasi, prej – potem itd., 

- seznanjanje z merskimi enotami – štetje korakov, poskokov, meter, čevelj itd. 

 

5.1.2 JEZIK 

Jezik je sestavina človeškega življenja, ki nas spremlja na vsakem koraku. Za razvoj govora je 

najpomembnejše predšolsko obdobje. Razvoj govora delimo na: predjezikovno in jezikovno 

fazo. Prva faza je, ko otrok še ne uporablja verbalnih sredstev, in se običajno konča, ko vstopi 

v vrtec. V drugi fazi se otrok uči slovničnih pravil, tvorjenja izrekov, besedil s tem pa raste tudi 

njegova slovnična in sporazumevalna zmožnost. Jezik je zelo pomembno področje, saj je kot 

nek povezovalni stik med vsemi ostalimi področji. V zgodnjem otroštvu otrok razvija svojo 

jezikovno zmožnost. Otrokova jezikovnosporazumevalna zmožnost je stik z okoljem in hkrati 

tudi zmožnost, ki jo krepi in ohranja v igri. Otrok jezik uporablja, ko poimenuje stvari, 

predmete, razlaga o dogodkih, opisuje in tudi takrat, ko posluša drugega (Marjanovič Umek, 

2001). Jezikovne dejavnosti zajemajo sodelovanje in komunikacijo z otroki in odraslimi, 

spoznavanje pisnega jezika, seznanjanje z nacionalno in svetovno književnostjo (Kurikulum za 

vrtce, 2017). Področji matematike in jezika sta ves čas v stiku eno z drugim, izpostavila bom le 

nekaj primerov njunega povezovanja: 

- uporaba glavnih ali vrstilnih števnikov (pri preštevanju predmetov, igrač, otrok),  

- opazovanje in primerjanje predmetov: večji – manjši – enak itd., 

- branje in pripovedovanje zgodb, v katerih je vključena tudi matematika, 

- razvrščanje in opisovanje predmetov, 

- uporaba besed za časovna in prostorska razmerja ter za količinske izraze.  

 

5.1.3 UMETNOST 

Otrok je, če ima možnost in ustrezne pogoje, ustvarjalen in izumiteljski. Področje umetnosti 

otroku omogoča, da se izraža, ustvarja, izumlja, odkriva jezikovne strukture, razvija domišljijo, 
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oblikuje sliko, pesem, igro, ples ali predmet. Pri umetnosti otroci razvijajo občutek za lepo in 

umetniški red. Otrok se preko umetnosti izraža in komunicira, predstavi svoje počutje, občutja, 

čustva, dogodek, stvar ali eksperimentira. Področje umetnosti zajema več umetniški zvrsti, to 

so: likovna in oblikovalna, glasbena, plesna, AV-medijska ter dramska zvrst (Kurikulum za 

vrtce, 2017). Tudi področje umetnosti je tesno povezano s področjem matematike. Naštela bom 

nekaj primerov povezovanja: 

- spoznavanje simetrije, geometrijskih teles in likov, 

- orientacija v prostoru (na papirju), 

- spoznavanje delov celote (sestavljanka), 

- ponavljanje ritmičnih motivov, 

- primerjanje dolgih in kratkih tonov, 

- razvrščanje instrumentov, 

- ploskanje na ritem glasbe, 

- ponavljanje gibalnega vzorca. 

 

5.1.4 DRUŽBA 

Področje družbe je v Kurikulumu za vrtce (2017) opredeljeno kot spoznavanje samega sebe in 

družbenega okolja, kar med drugim zajema življenje ljudi, družinsko življenje, poklice, kulturo, 

medije in vključevanje v širšo družbeno okolje. Ljudje smo del družbenega okolja, v katerem 

se rodimo, rastemo in živimo. Različno kulturo in navade otroci spoznavajo preko iger, pesmi, 

rim, šaljivk, izštevank, ugank, pravljic, ki predstavljajo kulturno dediščino skozi generacije 

(Marjanovič Umek, 2001). Otroke navajamo tudi na življenje v sožitju med ljudmi, ki pa ni 

enostavno, temveč zahteva veliko medsebojnega spoštovanja in strpnosti do drugih ter 

drugačnih (Kurikulum za vrtce, 2017). Področji družbe in matematike imata veliko 

medsebojnih povezav, tu jih bom naštela le nekaj: 

- spoznavanje matematičnih pojmov (promet – oblike znakov, vzorec na prehodu za 

pešce, zaporedje na semaforju …), 

- zavedanje in razvrščanje poklicev, kulture, hrane itd., 

- opazovanje razlik in podobnosti pri sebi in drugih, 

- spoznavanje drugačnosti preko razvrščanja (barva oči, las, kraj bivanja itd.). 
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5.1.5 NARAVA 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v obdajajočo fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad (Kurikulum za vrtce, 2017, str. 55). Otroke je potrebno spodbujati 

k opazovanju stvari, pojavov, dogodkov okoli sebe, opazovanju žive in nežive narave 

(Marjanovič Umek, 2001). Področje narave spodbuja k razvijanju naravoslovnih pojmov, 

sklepanja, mišljenja, reševanja problemov, postavljanja hipotez, razvrščanja in oblikovanja 

konceptov (Kurikulum za vrtce, 2017). Tudi matematika in narava sta med seboj povezani in 

se dopolnjujeta, naštela bom nekaj primerov povezav: 

- opazovanje, razvrščanje, urejanje žive in nežive narave, 

- vzpostavljanje relacij, s čim se prehranjujejo živali, ljudje itd., 

- časovna razmerja: poletje, jesen, zima, pomlad, 

- skrb za okolje in naravo (razvrščanje odpadkov). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Otroci se učijo celostno, pri tem pa jim lahko pomagamo tudi mi, odrasli, in jim pripravimo 

dejavnosti, ki ne temeljijo zgolj na enem, ampak na povezovanju več področij. Na podlagi 

lastnih izkušenj, ki sem jih pridobila v vrtcu, sem ugotovila, da se otroci z matematiko v vrtcu 

srečujejo skozi ves dan. Vzgojitelji matematiko vključujejo v različne dejavnosti, da je otrokom 

lažje razumljiva in dojemljiva.   

Razvrščanje je pri matematiki bistveno in predšolski otroci se z njim srečajo že zelo zgodaj, saj 

jim vzgojitelji pripravijo dejavnosti, pri katerih je potrebno razvrščati igrače in predmete po 

barvi, obliki, velikosti. Dejavnosti razvrščanja je v vrtcu kar veliko, vendar pa menim, da so si 

te dejavnosti največkrat med seboj preveč podobne in si vzgojitelji ne dovolijo, da bi poskusili 

razvrščati tudi na druge načine. Zato sem se odločila, da bom pripravila različne dejavnosti 

razvrščanja, ki v vrtcu niso vsakdanje in se otroci z njimi ne srečajo pogosto. Glede na to, da se 

v zadnjem času vedno več uporablja tudi medpodročno povezovanje, sem se odločila, da bo 

razvrščanje povezano tudi z vsemi ostalimi področji kurikuluma.  

Z izbrano temo raziskovanja želim ugotoviti, kako razvrščajo otroci v prvi starostni skupini in 

kakšen je njihov odziv na razvrščanje, ter vzgojiteljem predstaviti oziroma podati nekaj novih 

idej za dejavnosti na področju razvrščanja v povezavi z ostalimi področji.  

 

6.2 CILJI RAZISKOVANJA  

C1: Ugotoviti, ali so otroci v prvem starostnem obdobju zmožni razvrščati dane elemente po 

izbranih kriterijih v povezavi z različnimi področji.  

C2: Ugotoviti, kakšen je odziv otrok pri vključevanju procesa razvrščanja v različna področja 

kurikuluma oz. na katera povezovanja se najbolje odzivajo.  

C3: Ugotoviti napredek otrok pri razumevanju vsebin razvrščanja.  

 

6.3 VZOREC 

Dejavnosti sem izvajala v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, v enoti Cepetavček v mesecu maju 

2018. Vzorec raziskave je sestavljalo 12 otrok prve starostne skupine. V skupini je bilo 8 
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dečkov in 4 deklice. Vzorec je neslučajnosten in namenski. Pred izvajanjem dejavnosti sem od 

staršev pridobila soglasje za sodelovanje ter fotografiranje otrok pri dejavnostih.  

 

6.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Predznanje otrok sem ugotovila z opazovanjem pri različnih igrah razvrščanja, ki so bile 

otrokom na voljo v igralnici ter preko opravil dnevne rutine, pri katerih je otroke spremljalo 

razvrščanje (pospravljanje igrač, copatov, pripravljanje na obroke …) in s prvimi petimi 

izvedenimi dejavnostmi. Na podlagi opazovanj, zapiskov in analiz sem pripravila nadaljnje 

dejavnosti, pri katerih sem upoštevala predznanje otrok. Pri izvajanju dejavnosti sem bila 

pozorna, da so imeli otroci možnost razvrščati predvsem s konkretnim materialom in da je bilo 

razvrščanje smiselno. Pri povezovanju kurikularnih področij mi je bilo pomembno, da so imeli 

vsi otroci možnost pokazati svoje sposobnosti, zato sem tudi pripravila različne dejavnosti, ki 

vključujejo vsa kurikularna področja.  

Med izvajanjem raziskovalnih dejavnosti sem otroke fotografirala, opazovala, si zapisovala 

opažanja in njihove odzive, komentarje. Po končani dejavnosti pa sem si zapisala tudi 

vzgojiteljičine komentarje, predloge in opažanja.  

Vrstni red izvedenih dejavnosti med raziskovanjem si ni sledil po področjih, saj je eden od 

raziskovalnih ciljev vezan tudi na ugotavljanje, na katera področja razvrščanja se otroci bolje 

odzivajo, zato nisem želela, da bi obdelali dejavnosti po področjih, kot si sledijo v Kurikulumu 

za vrtce. Dejavnosti so si sledile po izbranem vrstnem redu, ki je prikazan v miselnem vzorcu. 

Oštevilčene so po vrstnem redu izvedbe, posamezna področja dejavnosti so obarvana z enako 

barvo. Poleg imena dejavnosti je v oklepaju zabeleženo, pri katerih dejavnostih sem ugotavljala 

predznanje otrok, kar sem označila s kratico »PZO« (predznanje otrok). Prav tako vse 

dejavnosti ne zasledujejo vseh treh ciljev razvrščanja, kar sem označila s številkami ciljev, ki 

jih posamezna dejavnost uresničuje (cilji so označeni s številko od 1 do 3). 
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15. SADJE narava (2) 

14. SEM VESEL ALI 

ŽALOSTEN? Družba 

(2) 

11. SKRIVNE 

SESTAVINE narava 

(2, 3) 

7. POKLICI 

družba (2, 3) 

13. BARVNI 

METULJI jezik (1, 2, 

3) 

10. BLAGO 

umetnost (1, 2, 3) 

9. REDEČI AVTO 

jezik (2) 

8. LIKOVNI 

ATELJE umetnost 

(1, 2, 3) 

12. BOSIH NOG NA 

OKROG gibanje (2, 3) 

6. ČISTILNA 

AKCIJA narava 

(2) 

3. PLEŠEMO, 

PLEŠEMO 

umetnost (PZO) (2) 

2. PTIČKI V 

GNEZDA gibanje 

(PZO) (2) 

1. PREVOZNA 

SREDSTVA 

družba (PZO) 

(2) 

RAZVRŠČANJE 

Cilji razvrščanja:  

1. Otrok ugotovi 

kriterij razvrščanja.  

2. Otrok razvršča po 

eni lastnosti.  

3. Otrok ugotovi 

vsiljivca. 

 

 

5. MUCA 

COPATARICA 

gibanje (PZO) (1, 2, 

3) 

4. KNJIŽNICA 

jezik (PZO) (2) 

Miselni vzorec 1: Prikaz dejavnosti razvrščanja po vrstnem redu  
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6.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem obdelala na kvalitativni ravni. Po končani dejavnosti sem s pomočjo zapiskov, 

fotografij, odzivov, odgovorov in komentarjev otrok napisala evalvacijo, nato pa sva se z 

vzgojiteljico pogovorili tudi o sami izvedbi dejavnosti in evalvaciji. Vzgojiteljičini komentarji 

so mi pomagali, da sem na podlagi svojih zapiskov in njenih predlogov ter opažanj napisala 

analize posameznih dejavnosti, ki pa so mi pomagale na koncu pri interpretaciji rezultatov ter 

pri uresničevanju zastavljenih raziskovalnih ciljev.   

 

6.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate izvedenega empiričnega dela bom predstavila po posameznih dejavnostih, ki sem jih 

izvedla. Pri vsaki dejavnosti bom zapisala področji ali področja povezovanja, globalne in 

specifične cilje ter potek dejavnosti z analizo. V analizi dejavnosti se bom osredinila na potek 

celotne dejavnosti, odgovore otrok, primernost dejavnosti zanje in opažanja.  

Priprave za dejavnosti so označene s številkami od 1 do 15 in se nahajajo v prilogi.   

6.6.1 PREVOZNA SREDSTVA 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 1.) 

Področji povezovanja: DRUŽBA, MATEMATIKA 

Globalna cilja: 

- Spoznavanje in seznanjanje z različnimi prevoznimi sredstvi. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok razvrsti vozila po eni lastnosti. 

- Otrok prepozna vozila. 

- Otrok poimenuje vozila. 

- Otrok poišče vsiljivca. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Na steno sem nalepila plakat in pustila, da so ga otroci sami našli ter se začeli zanimati zanj. 

Na plakatu so bili naslikani voda, kopno in nebo. Otroke sem najprej vprašala, kaj je naslikano, 

in njihovi odgovori so bili: morje, cesta ter trava. Nato pa sem jim prinesla še prevozna sredstva 
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in otroci so jih začeli brez moje pobude poimenovati, za tista prevozna sredstva, ki jih niso 

poznali, pa so vprašali mene, kaj to je.  

Otrokom sem ponudila, da prevozna sredstva razvrstijo na plakat, kot mislijo, da je prav. Na 

plakatu in na prevoznih sredstvih je bil »ježek«, ki je otrokom pomagal, da je slika vozila ostala 

pritrjena na plakatu. Med razvrščanjem prevoznih sredstev sem otroke spraševala, katero vozilo 

je to, kje se vozi (po vodi, na kopnem, v zraku), ali so se s tem prevoznim sredstev že kdaj vozili 

… Otroci so razvrstili vsa prevozna sredstva in sem jih vprašala, če mislijo, da so vsa razvrstili 

pravilno, in so rekli, da ja. Nato pa je nek deček rekel, da niso pravilno razvrstili vseh vozil, saj 

vlak ne vozi po cesti in podmornica ne leti po zraku, zato je nato popravil ti dve prevozni 

sredstvi. Otrokom sem rekla naj pogledajo skozi okno in povedo, kaj vidijo zunaj, med tem pa 

sem zamenjala balon in podmornico. Vprašala sem jih, če so vozila še vedno razvrščena 

pravilno, in otroci so ponovno začeli iskati vsiljivca, ki pa so ga tudi našli.  

Za otroke je bila dejavnost primerna, saj se zelo radi igrajo z vozili in jih radi gledajo tudi na 

sprehodih in v knjigah. Zato sem v dejavnost vključila tudi tista vozila, ki jim niso vsakdanja 

in preveč poznana: podmornica, raketa, balon, formula.  

 

Slika 1: Razvrščanje prevoznih sredstev 
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6.6.2 PTIČKI V GNEZDA 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 2.) 

Področji povezovanja: GIBANJE, MATEMATIKA 

Globalni cilji:  

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

- Doživljanje ugodja v gibanju. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Uvajanje otrok v igre, pri katerih je treba upoštevati pravila. 

- Otrok spoznava barve. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Preden smo začeli z igro Ptički v gnezda, sem na eno stran telovadnice pripravila rdečo blazino 

in na drugo stran modro. Otrokom sem prav tako že v igralnici na roko zavezala rdeč oz. moder 

trak. V telovadnici so otroci najprej tekli v krogu, med tekom pa so tudi že opazili blazini, ki 

sta po navadi pospravljeni, in so spraševali, zakaj sta tam. Otroke poklicala k sebi in jih 

vprašala, kakšni barvi sta blazini, otroci so začeli naštevati barve, ki jih poznajo, med njimi sta 

bili tudi rdeča in modra. Skupaj smo pravilno ugotovili, kakšni barvi sta blazini, nato sem jih 

vprašala, kakšne trakove imajo zavezane na roki. Otroci so hitro ugotovili, da enake, kot sta 

blazini, torej rdeče in modre.  

Nato sem predlagala, da se bomo igrali igro Ptički v gnezda, ki jo otroci že poznajo. Otroke sem 

opozorila, da se bomo tokrat igrali malo drugače, saj imajo na roki zavezan trak, ki je ključ za 

gnezdo, ki je enake barve kot njihov trak. Tako smo pričeli z igro, skupaj smo tekli po 

telovadnici in prepevali, nato pa sem ugasnila luč in rekla »ptički v gnezda« in otroci so stekli 

v gnezda. To smo večkrat ponovili, med samo igro pa sem jih večkrat tudi opomnila, naj ne 

pozabijo, kakšne barve trak imajo in v katero gnezdo se morajo skriti. 

Ker je bila otrokom igra poznana, so se jo znali igrati, vendar pa jim je delalo težave, ko so se 

morali razvrstiti glede na barvo traku, ki so ga imeli na roki, in sicer kljub mojemu sprotnemu 

opominjanju, da ne smejo pozabiti barve traku na roki in tako poiskati pravega gnezda, ki je 

enake barve.  
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Glede na celotno igro nekateri otroci niso uresničili cilja, da se otrok razvršča po eni lastnosti, 

vsi otroci pa so uresničili druga dva zastavljena cilja. Poleg izbranih ciljev bi lahko dodala tudi 

cilj, da otrok ugotovi vsiljivca, saj sem jih med samo igro spraševala, kateri otroci se niso skrili 

v pravo gnezdo, kar so tudi pravilno ugotovili.  
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6.6.3 PLEŠEMO, PLEŠEMO 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 3.) 

Področji povezovanja: UMETNOST, MATEMATIKA 

Globalna cilja:  

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok prepozna zanikanje lastnosti.  

- Otrok uživa ob petju in plesu. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Pred izvajanjem dejavnosti sem otroke poklicala, da skupaj naredimo krog, in že jih je 

zanimalo, kaj se bomo igrali, zato sem jim rekla, da se bomo igrali zabavno plesno igrico. Tako 

smo skupaj začeli plesati in peti pesem: »Plešem, plešem, plešem, stop, plešem, plešem, plešem, 

stop …« Ker so otroci to pesem že poznali, sem jim predlagala, da bi zraven poskusili še nekaj 

težjega, in otroci so se strinjali. 

Otrokom sem povedala, da bom pred začetkom plesa povedala navodilo, ki ga je potrebno 

upoštevati. Navodila so bila: otroci, ki nimajo kape, plešejo; otroci, ki imajo copate, plešejo; 

otroci, ki so dečki, plešejo; otroci, ki so deklice, plešejo; otroci, ki nimajo čevljev, plešejo; 

otroci, ki imajo hlače, plešejo; otroci, ki nimajo hlač, plešejo. Povedala sem navodilo in jih 

najprej vprašala, kdo bo plesal, da sem videla, če razumejo navodilo, nato pa sem začela peti. 

Otroci so ob vsakem navodilu začeli naštevati, kateri otroci naj bi plesali. Največ težav jim je 

povzročalo navodilo: plešejo tisti otroci, ki so dečki oz. deklice, saj se še ne znajo razvrstiti 

glede na spol, edino en deček je za vsakega otroka povedal, kateri spol je. Kljub temu da smo 

skupaj ugotovili, kateri otroci lahko plešejo in kateri ne, so večkrat plesali kar vsi. Otrokom je 

bila igra zelo všeč, saj smo peli in plesali, kar zelo radi počnejo. Otroke je nekoliko zmedlo tudi 

navodilo, ki je vsebovalo zanikanje (nimajo). Eden od otrok je med samo dejavnostjo želel 

ustaviti otroke, ki so plesali, ko ne bi smeli. Ko sem posredovala vsa navodila, so se otroci želeli 

še naprej igrati in sem jih zato spodbudila, da si tudi sami izmislijo navodilo, kdo lahko pleše.  
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Zastavljene cilje so otroci delno uresničili, saj so ob navodilu povedali, kdo lahko pleše in kdo 

ne, ko pa je bilo na vrsti plesanje, je po navadi plesala večina otrok. Menim, da bi ves čas plesali 

vsi otroci, če navodil ne bi skupaj analizirali, povedali, kdo pleše. Da bi se dejansko bolj videlo, 

kdo naj pleše in kdo ne, bi bilo bolje, če bi tiste otroke, ki ne bi plesali, prestavili na drugo 

mesto oz. bi se usedli na tla. Dejavnost je bila za otroke kar zahtevna, saj je vsebovala tudi 

zanikanje, ki otrokom še ni bilo znano.  

 

Slika 2: Plešem, plešem, plešem, stop 

  



Virant, M. (2019) Povezovanje vsebin razvrščanja z različnimi področji kurikuluma v prvem 

starostnem obdobju. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

26 

 

6.6.4 KNJIŽNICA 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 4.) 

Področji povezovanja: JEZIK, MATEMATIKA 

Globalna cilja:  

- Spoznavanje slikanic. 

- Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 

Cilja:  

- Otrok razvršča knjige po eni lastnosti.  

- Otrok se pogovarja o knjigi. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Z otroki smo šli skupaj v knjižnico, kjer smo izbrali knjige o živalih in o vozilih. Vrnili smo se 

v igralnico, dali knjige na mizo in vsak si je izbral eno knjigo, ki jo je pregledal. Nekateri otroci 

so prosili, da knjige skupaj preberemo. Določili smo tudi knjižne police, ki so bile vsebinsko 

razdeljene na živali in prevozna sredstva, označene so bile s kozo oziroma letalom.  

Ko je otrok pregledal izbrano knjigo, je imel nalogo, da jo pospravi na knjižno polico glede na 

vsebino – živali oz. prevozna sredstva. Otrokom sem pri razvrščanju knjig na knjižno polico 

pomagala z vprašanji, kaj so videli v knjigi, ali so bile živali oz. vozila, kaj mislijo, da pomeni, 

če je na polici koza oz. letalo. Odgovori otrok so bili, da je koza žival in letalo vozilo, zato 

morajo tudi knjige tako pospraviti. Ko si je otrok pogledal knjigo in jo je pospravil na knjižno 

polico, je lahko vzel drugo in tako se je postopek ponavljal. 

Med izvajanjem dejavnosti sem opazila, da so brez mojega spraševanja o vsebini med 

razvrščanjem na knjižno polico knjige pospravili, kakor se jim je zazdelo, in niso bili pozorni 

na vsebino knjige. Glede na končen rezultat ugotavljam, da so otroci razumeli, kaj od njih 

pričakujem, vendar so bili na to pozorni le ob moji prisotnosti.  
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Slika 3: Obisk knjižnice in izbira knjig 

 

Slika 4: Razvrščamo knjige 

 

 

Slika 5: Razvrščamo knjige 
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6.6.5 MUCA COPATARICA 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 5.) 

Področja povezovanja: GIBANJE, MATEMATIKA, JEZIK 

Globalni cilji: 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

- Spodbujanje jezikovne zmožnosti. 

Cilji:  

- Otrok bogati besedišče. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok ugotovi kriterij razvrščanja. 

- Otrok ugotovi vsiljivca. 

- Otrok usvaja osnovne gibalne koncepte (zavedanje prostora, spoznavanje različnih 

položajev med deli lastnega telesa, med predmeti). 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Z otroki smo najprej prebrali slikanico Muca Copatarica, pogledali slike in se pogovarjali o 

copatih ter pospravljanju le teh. Otroke sem nato prosila, če bi lahko pomagali otrokom iz Male 

vasi poiskati copate, saj so jih ponovno pustili razmetane.  

Z otroki smo se skupaj odpravili v igralnico in pričeli so z iskanjem. Copati so bili razmetani 

vsepovsod, na galeriji, pod mizo, na stolu, pod omaro, za smetmi, na polici …, tako da so imeli 

otroci kar veliko dela že s samim iskanjem in tudi načinom, kako priti do copatov. Pripravljeni 

sta bili tudi modra in rdeča posoda, v kateri so otroci nosili copate. Otrokom sem pred iskanjem 

copatov dejala, naj poskusijo sami ugotoviti, kateri copati sodijo v katero posodo. Tako so 

nekateri otroci med iskanjem že sami ugotovili kriterij razvrščanja in razvrstili copate glede na 

barvo, drugi otroci pa so jih samo iskali in pospravili v poljubno posodo. Otrokom so bili copati 

zelo zanimivi, saj so jih med samo dejavnostjo obuvali in sezuvali ter poskušali v njih hoditi. 

Ko so prinesli vse copate v posodo, smo skupaj pogledali, ali so jih pravilno pospravili. Otroci, 

ki so že med samo aktivnostjo pravilno razvrščali copate, so tudi našli vsiljivce, copate, ki niso 

bili razvrščeni pravilno.  
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Otrokom je bila dejavnost zanimiva, saj smo bili ves čas v gibanju. Sama dejavnost za otroke 

ni bila prezahtevna, lahko pa bi vključila tudi copate druge barve, da bi jim otežila razvrščanje 

in iskanje vsiljivca. Otroci zelo radi pomagajo, zato so tudi z veseljem pomagali otrokom iz 

Male vasi poiskati copate.  

Glede na potek same dejavnosti bi lahko dodala tudi cilj, da otrok razvija koordinacijo rok in 

nog ter fino motoriko, saj so to počeli z obuvanjem in sezuvanjem.  

 

Slika 6: Beremo knjigo Muca Copatarica 

 

Slika 7: Iščemo razmetane copate 
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Slika 8: Ugotavljamo vsiljivca 

 

Slika 9: Obuvamo si nove copate 
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6.6.6 ČISTILNA AKCIJA 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 6.) 

Področja povezovanja: NARAVA, MATEMATIKA, GIBANJE 

Globalna cilja:  

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave.  

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok razvija spoštljiv odnos do varovanja in ohranjanja naravnega okolja.  

- Otrok skrbi za čisto okolje. 

- Otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Z otroki smo se posedli v krog, ko je nekdo potrkal na vrata in pred vrati je bilo veliko rdeče 

pismo. Otroke sem spodbudila, da pogledamo. kaj je v pismu. Veliko rdeče pismo je imelo 

sporočilo, pisala ga nam je žalostna putka s prošnjo, če ji pridemo pomagat očistiti travnik  s 

smetmi, v bližini našega vrtca. V pismu pa nam je pustila tudi rumeno in modro vrečo ter 

rokavice.  

Z otroki smo se oblekli in odpravili na bližnji travnik, kjer so bile razmetane smeti. Preden smo 

pričeli s čiščenjem travnika, sem otrokom pokazala dve veliki vreči in jih vprašala, kakšne barve 

sta. Otroci so odgovorili, da sta modre in rumene barve. Zastavila sem jim vprašanje, če vedo, 

v katero vrečo vržemo embalažo oz. plastiko in v katero papir. Otroci na to vprašanje niso znali 

odgovoriti, zato sem jim pomagala in jim tudi pokazala, kaj je papir in kaj embalaža, ter jim 

oboje tudi dala za potipati. Z vzgojiteljico sva otrokom pomagali nadeti rokavice in pričela se 

je čistilna akcija. Otroci so z veseljem pričeli s pobiranjem smeti in jih nosili v vreči. Pri 

razvrščanju smeti nekateri otroci niso imeli nobenih težav, nekateri pa so jih imeli malo, zato 

sem jih potem usmerjala z navodili, »to je papir in sodi v modro vrečo, to je plastika oz. 

embalaža in sodi v rumeno vrečo«. Ko smo pobrali vse smeti, smo vreče odnesli na ekološki 

otok v zabojnike. 
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Otrokom je bilo pobiranje smeti in razvrščanje le-teh v veselje, saj so smeti navdušeno nosili 

in jih razvrščali v vreče. Dejavnost je bila za otroke primerna, saj so bili ves čas aktivni. Lahko 

bi jo otežila in vključila tudi vsiljivca, tako da bi bila med smetmi denimo tudi kakšna 

steklenica.  

 

Slika 10: Čistimo travnik 

 

Slika 11: Razvrščamo papir in embalažo 
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6.6.7 POKLICI 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 7.) 

Področji povezovanja: DRUŽBA, MATEMATIKA 

Globalna cilja: 

- Spoznavanje poklicev. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok spozna poklice. 

- Otrok poimenuje poklice. 

- Otrok razvršča uniforme in rekvizite glede na poklic. 

- Otrok ugotovi vsiljivca. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Z otroki smo se zbrali okoli mize. Nanjo sem postavila veliko vrečo, v kateri so bili rekviziti in 

uniforme za poklice: zdravnik, gasilec, kuhar, policist in avtomehanik. Počasi sem iz vreče 

dajala stvari, ob tem pa spraševala otroke, kaj imam v rokah. Stvari sem polagala na mizo, in 

ko smo vse zložili iz vreče, so se otroci začeli igrati in manipulirati z rekviziti. Otroci so začeli 

oblačiti uniforme in se pretvarjati, da so gasilci, policisti, zdravniki, kuharji in avtomehaniki. 

Dala sem jim dovolj časa, da so se lahko igrali, saj so jim bili rekviziti zelo zanimivi.  

Otroke sem spodbudila, da razvrstijo rekvizite in uniforme, kot mislijo, da sodijo skupaj. V 

pripravi sem predvidela, da uniformo in rekvizite, ki sodijo skupaj, položijo na mizo, vendar 

sem med njihovim igranjem opazila, da jim je veliko bolj zanimivo, če so sami oblečeni v 

uniformo in imajo pri sebi potrebne rekvizite. Zato so otroci razvrščali tako, da so tistemu, ki 

je bil oblečen v uniformo izbranega poklica, dodali še ustrezne rekvizite.  

Pri iskanju vsiljivca sem otrokom zamenjala rekvizite in nekateri otroci so že sami rekli, da to 

ni njihovo, pri nekaterih pa so tudi drugi opazili, da določen rekvizit ne sodi k temu poklicu.  

Za otroke je bila dejavnost zanimiva, saj so spoznali uniforme in rekvizite poklicev, ki so jim 

blizu, predvsem pa jim je bilo všeč, da so se lahko tudi sami igrali z uniformami in rekviziti.  
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Slika 12: Spoznavanje uniform in rekvizitov kuharja, avtomehanika, gasilca, policista in zdravnika 

 

 

Slika 13: Oblačenje uniforme in razvrščanje rekvizitov 
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6.6.8 LIKOVNI ATELJE 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 8.) 

Področji povezovanja: UMETNOST, MATEMATIKA 

Globalna cilja:  

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok spozna tehniki risanja. 

- Otrok ustvarja po lastni želji. 

- Otrok razvija ročne spretnosti. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok ugotovi kriterij razvrščanja. 

- Otrok določi vsiljivca. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Otrokom sem pred izvajanjem dejavnosti za ustvarjanje pripravila mizo z voščenkami in 

ogljem. Otroke sem vprašala, da mi povejo, s čim bodo risali, če poznajo pripravljene 

pripomočke. Voščenke so poznali vsi, saj smo z njimi že prej ustvarjali, oglje pa je bilo zanje 

novo. Otroci so si sami izbrali tehniko risanja in pričeli so z ustvarjanjem po lastni želji. Otroci 

so imeli dovolj časa, da so dokončali svoje risbe.  

Potem sem otroke prosila, da v igralnici naredimo razstavo in izobesimo njihove risbice na že 

pripravljeno vrvico s klinčki. Najprej sem jih prosila, da razvrstijo risbe, pri katerih so 

uporabljali voščenke, skupaj in risbe, pri katerih so uporabljali oglje, skupaj. Medtem ko so 

otroci razstavljali svoje risbice, sem jih spodbujala z vprašanji, ali so risali z voščenkami ali 

ogljem, kam menijo, da sodi njihova risbica. Med obešanjem risbic jih nisem popravljala, če so 

jih razvrstili narobe, ampak sem počakala, da so vsi obesili svojo umetnino. 

Sledilo je iskanje vsiljivca. Najprej sem otroke vprašala, ali so vse risbice razstavljene pravilno, 

in otroci so začeli gledati svoje izdelke, nato pa so med tehniko voščenk našli vsiljivce in jih 

prestavili k tehniki oglja. Med risbicami, ki so bile narisane z ogljem, so bile tudi risbice, 

narisane s črnimi voščenkami, in otroci so sklepali, da je tudi to oglje, zato so jih pustili tam. 
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Glede na to lahko sklepam, da so otroci iskali vsiljivca bolj glede na barvo kot na samo tehniko 

risanja. 

Dejavnost bi lahko spremenila tako, da bi eno od tehnik risanja zamenjala s tempera barvami, 

lahko bi uporabila tudi kiparjenje in tako bi se tehnike med seboj bolj razlikovale, kar bi 

otrokom olajšalo razvrščanje.  

 

Slika 14: Rišemo risbice za razstavo 

 

Slika 15: Razvrščanje izdelkov 

 

Slika 16: Razstavljene risbe 
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6.6.9 RDEČI AVTO 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 9.) 

Področji povezovanja: JEZIK, MATEMATIKA 

Globalna cilja: 

- Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilja:  

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok ob poslušanju zgodbe doživlja ugodje, veselje, zabavo. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Z otroki smo najprej naredili krog in skupaj zapeli pesem »Moj rdeči avto«, ki je bila uvod v 

zgodbo o Rdečem avtu. Otrokom sem pred pripovedovanjem zgodbe dala navodilo, da bomo 

med poslušanjem čepeli oz. sedeli, ko pa bomo slišali besedi »rdeči avto«, bomo vstali in 

ponovno počepnili oz. se usedli na tla.  

Med samim pripovedovanjem zgodbe sem na začetku tudi sama vstajala z njimi ob besedah 

»rdeči avto«, da so tako otroci lažje razumeli, kaj sem pričakovala od njih, proti koncu pa sem 

samo pripovedovala in jih opazovala. Ko sem nehala vstajati pri besedah »rdeči avto«, so tudi 

nekateri otroci nehali sodelovati in so samo stali ali pa so se usedli in poslušali, nekateri pa so 

zapustili krog in se sprehajali po igralnici.  

Sama dejavnost je bila za otroke kompleksna, saj so morali pozorno poslušati in hkrati še 

vstajati ob besedah »rdeči avto«. Sama dejavnost mi je tudi pokazala, kako so starejši otroci 

(2,5–3 let) bolj motivirani in imajo več koncentracije, kot mlajši otroci (1,5 let), saj so le-ti odšli 

iz kroga. Z dejavnostjo sem tudi opazila, da otroci dobro razumejo kratka navodila in jih znajo 

upoštevati. 

Glede na celotno izvedeno dejavnost ugotavljam, da bi lahko imela slikopis in bi ob besedni 

zvezi pokazala tudi sliko, s čimer bi otroci lažje zaznali, kdaj morajo vstati, saj bi jih tudi videno 

spodbudilo. Prav tako bi namesto vstajanja lahko uporabili kaj drugega, recimo plosk, skok, 

oponašanje avta …, vendar se mi zdi, da je bilo vstajanje primerno, saj otroci tako niso samo 

sedeli, omogočenega jim je bilo več gibanja. Pri sami dejavnosti bi lahko vključila tudi 

vsiljivca, denimo tako, da bi jaz vstala, ko ne bi rekla besed »rdeči avto«, ampak kar vmes, in 
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bi potem videla, ali otroci pozorno poslušajo zgodbo in bi me opozorili na napako, vendar bi 

bilo za otroke to lahko preveč zahtevno.  

 

Slika 17: Vstajanje ob besedah "rdeči avto" 
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6.6.10 BLAGO 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 10.) 

Področji povezovanja: UMETNOST, MATEMATIKA 

Globalna cilja:  

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok določi kriterij razvrščanja. 

- Otrok razvršča blago po lastnostih. 

- Otrok razvija tipanje, opazovanje. 

- Otrok določi vsiljivca. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Z otroki smo se usedli v krog in na sredino sem postavila škatlo, nato pa sem jih vprašala, kaj 

mislijo, da se skriva v njej. Otroci so menili, da so instrumenti, igrače, torta, avto… Potem sem 

odprla škatlo in jih ponovno vprašala, kaj mislijo, da je v škatli, otroci pa so odgovorili, da so 

to oblačila. Spodbudila sem jih, da vzamejo blago v roke, ga pretipajo, opazujejo, vržejo v zrak, 

z njim na različne načine manipulirajo.  

Otrokom sem dala na voljo kar nekaj časa, da so vse blago pregledali, ga stiskali, mečkali, vlekli 

za seboj, nekateri so ga poskušali tudi obleči. Otroke sem vprašala, ali je vse blago enako, ali 

se med seboj razlikuje. Odgovori otrok so bili različni: »To blago ima pike«; »to je zelene 

barve«; »to je šal«; »to blago je strgano«. Ko so otroci našteli različne lastnosti blaga, sem jih 

še vprašala, v čem mislijo, da si je blago podobno oz. različno. Odgovori otrok so bili ponovno 

različni, nekateri so rekli, da je enake barve, drugi da je veliko oz. majhno. Potem smo skupaj 

pogledali blago in pokazala sem jim, za katero blago jaz mislim, da si je podobno in katero ne. 

Otroke  sem spodbudila, da razvrstijo blago na kupčke tako, kot mislijo, da sodi skupaj. Otroci 

so se odločili za razvrščanje glede na barvnost blaga: več barv/ena barva. Ko so otroci razvrstili 

nekaj blaga, sem se v razvrščanje vključila tudi sama in v množico enobarvnega blaga položila 

blago z rožicami, nato pa sem jih pustila, če bodo sami ugotovili, da sem razvrstila napačno. 

Otroci med samim razvrščanjem niso opazili, da sem blago napačno razvrstila, so pa to opazili, 
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ko smo skupaj pregledali kupčke blaga, in so rekli, da to blago ni na pravem kupčku, ter ga 

prestavili. 

Dejavnost je bila otrokom zanimiva, saj so imeli prvič možnost manipulirati z različnim 

blagom. Dejavnost bi lahko otežila tako, da bi sama določila kriterij razvrščanja oz. da bi blago 

razvrščali glede na otip.  

 

 

Slika 18: Raziskovanje blaga 

 

 

Slika 19: Razvrščanje blaga 
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6.6.11 SKRIVNE SESTAVINE 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 11.) 

Področji povezovanja: NARAVA, MATEMATIKA 

Globalna cilja: 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok razvija čutilo za vonj. 

- Otrok prepozna slikopis za lastnost in zanikanje lastnosti. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok ugotovi vsiljivca. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Pred izvajanjem dejavnosti sem otroke motivirala tako, da sem jih povabila k igri, da pripravimo 

nekaj za jesti. Najprej sem jih vprašala, kaj mislijo, da potrebujemo za kuhanje, in njihovi 

odgovori so bili meso, juho, krompir, vaflji, palačinke, banane. Otroci so naštevali hrano, ki jo 

imajo radi oz. jo poznajo, saj še ne razlikujejo sestavine, ki jih potrebujemo za kuhanje, in 

hrano, ki jo lahko jemo tudi brez kuhanja. Nato sem jim pokazala lončke, v katerih so bile 

skrivne sestavine, in jih vprašala, kaj mislijo, da se skriva v njih. Odgovori so bili dinozaver, 

žoga, miška, avto, traktor in prikolica. Zastavila sem jim vprašanje, če bi se v lončkih lahko 

skrivala hrana, ki jo uporabljamo doma za kuhanje. Otroci so na vprašanje odgovorili z »ne 

vem«. Potem sem predlagala, da bi skrivne sestavine povonjali in poskusili ugotoviti, ali bi to 

uporabili za kuhanje ali ne. Otroci so se s predlogom strinjali, hkrati pa sem jih prosila, da bo 

vsak otrok sam povonjal, kaj se skriva v lončku, da niso motili en drugega, z ostalimi otroki pa 

se je vzgojiteljica igrala v kuhinji, kjer so pripravljali različno hrano. Vsakemu otroku sem pred 

začetkom vonjanja sestavin v lončkih pokazala slikopisa: lonec in prečrtan lonec. Otroke sem 

vprašala, kaj mislijo, da to pomeni, vendar je bila večina njihovih odgovorov »Ne vem«. Otroci 

so se s tem slikopisom srečali prvič, zato sem jim razložila, naj na mesto, kjer je narisan samo 

lonec, položijo lončke, ki bi jih uporabili za kuhanje, na prečrtan lonec pa tiste, ki jih ne bi 

uporabili za kuhanje. Otroke sem med vonjanjem tudi spraševala, če vedo, kaj vonjajo, vendar 

je bil ponovno najpogostejši odgovor »ne vem«. Otroci so sestavine vonjali individualno in jih 

razvrščali po lastni presoji, kaj bi uporabili za kuhanje in česa ne.  
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Glede na končni rezultat, kam je otrok razvrstil lonček (bi uporabil za kuhanje/ne bi uporabil 

za kuhanje), sklepam, da so tiste sestavine, ki so jim imele prijeten vonj, položili na znak 

»lonec«, kar pomeni, da bi jih uporabili za kuhanje. Sestavine, ki pa zanje niso imele prijetnega 

vonja, so razvrstili na znak »prečrtan lonec«. 

Sledilo je iskanje vsiljivca, ki sem ga določila glede na otrokovo prejšnje razvrščanje in ga 

prosila, da še enkrat povonja lončke ter izloči lonček, iz katerega sestavin ne bi uporabil za 

kuhanje. Iskanje vsiljivca je otrokom predstavljalo veliko težav. 

Za otroke je bila ta dejavnost precej zahtevna. Če bi jo želeli poenostaviti, bi lahko otroci 

razvrščali glede na to, ali jim sestavine dišijo oz. ne. Pri iskanju vsiljivca pa bi lahko dodali 

zgolj prazen lonček, se pravi nekaj, kar je brez vonja, in bi otroci to poiskali.  

Zastavljenih ciljev otroci niso uresničili v celoti, saj je dejavnost kompleksna in je zajemala 

veliko stvari, ki otrokom niso poznane: slikopis, uporaba nosu (vonjanje), zanikanje, vsiljivec.  

 

Slika 20: Vonjamo skrivne sestavine 

 

Slika 21: Razvrščam skrivne sestavine 
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6.6.12 BOSIH NOG NA OKROG 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 12.) 

Področji povezovanja: GIBANJE, MATEMATIKA 

Globalni cilji:  

- Doživljanje ugodja v gibanju. 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok usvaja osnovne načine gibanja z žogo. 

- Otrok išče lastno pot pri reševanju gibalnih problemov. 

- Otrok razvija ravnotežje. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok ugotovi vsiljivca. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Z otroki smo se v igralnici sezuli in se odpravili v telovadnico, kjer smo za ogrevanje telesa 

tekli. Ko jim sam tek ni bil več zanimiv, sem jim dala majhne in velike žoge, s katerimi so 

manipulirali na različne načine: metali so jih na koš, v steno, v zrak, brcali … Medtem sva z 

vzgojiteljico pripravili manjši poligon oz. tri različne podlage, po katerih bodo hodili bosi.  

Pot se je začela z debelo vrvjo, sledile so blazine za ravnotežje (nazobčana površina) in na 

koncu so bile odeje. Nekateri otroci so po podlagah hodili z žogo, drugi celo z dvema in ostali 

pa brez. Otroke sem pri prehajanju čez poligona spodbujala tako, da sem se v igro vključila tudi 

sama. Ko je otrokom nekoliko padla motivacija, sem jih nagovorila, da je čas za pospravljanje 

žog, vendar pa moramo biti pri tem pozorni, da majhne žoge pospravimo v eno škatlo in velike 

v drugo. V eni škatli je že bila velika žoga in v drugi majhna, da so otroci lažje razvrščali. 

Razvrščanje malih in velikih žog jim je šlo zelo dobro, če pa kdo ni pravilno razvrstil, so otroci, 

ki so to opazili, opozorili na napako oz. so kar sami prestavili žogo v pravilno škatlo. Otrokom 

je bilo pospravljanje zabavno, zato sem jim »po nesreči« prevrnila obe škatli in ponovno je bila 

njihova naloga, da pospravijo velike žoge v eno škatlo in majhne v drugo, vendar pa tokrat 

nisem določila, katera škatla je za velike in katera za majhne žoge. Zato so otroci najprej 

spraševali, v katero škatlo sodi katera žoga, jaz pa sem jim odgovorila, da ne vem in da naj se 
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odločijo sami. Otroci so nato sami določili, v kateri škatli bodo majhne in v kateri velike žoge. 

Ko smo ponovno vse pospravili, sem otroke povabila, da pregledamo, če so pospravili pravilno. 

Otroci so opazili, da sta bili dve majhni žogi v škatli z velikimi žogami, ju takoj vzeli iz škatle 

ter odnesli v drugo.  

Za otroke je bila dejavnost primerna in zanimiva, saj se zelo radi gibajo. Da jim je bila dejavnost 

še zanimivejša, so bili bosi, saj jim je bilo to že samo po sebi zelo zabavno in jih pospravljanje 

žog sploh ni motilo, ampak jim je bilo v veselje.   

 

Slika 22: Bosih nog na okrog 

 

 

Slika 23: Razvrščamo majhne in velike žoge 

  



Virant, M. (2019) Povezovanje vsebin razvrščanja z različnimi področji kurikuluma v prvem 

starostnem obdobju. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

45 

 

6.6.13 BARVNI METULJI 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 13.) 

Področji povezovanja: JEZIK, MATEMATIKA  

Globalna cilja:  

- Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok ugotovi kriterij razvrščanja. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok poišče vsiljivca. 

- Otrok ob pripovedovanju doživlja ugodje, veselje, zabavo. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Pred izvajanjem dejavnosti sva z vzgojiteljico na tla nalepili rdeče, modre in rumene rože, nato  

sva otroke oblekli v rumene, modre in rdeče majice. Z otroki smo najprej naredili krog in 

spodbudila sem jih, da pogledajo, kakšne barve majico imajo. Otroci so tako naštevali barve 

majic, ki so jih imeli oblečene, hkrati pa so naštevali še ostale barve, ki jih poznajo oz. so jim 

všeč. Ogledali smo si nalepljene rože na tleh in ponovno sem jih vprašala, kakšne barve so. 

Odgovori otrok so bili podobni, kot pri prvem vprašanju. Skupaj smo se potem sprehodili med 

rožicami in povedali, kakšne barve so, hkrati pa smo pokazali tudi na majico, ki je bila enake 

barve kot rožica.  

Pričela sem s pripovedovanjem zgodbe o treh metuljih in vsi smo se spremenili vanje. Naloga 

otrok je bila, da se med pripovedovanjem gibajo po prostoru, ko pa zaslišijo grmenje (udarjanje 

na boben), vsak otrok poišče rožico, ki je enake barve kot njegova majica, in se postavi nanjo. 

Nekateri otroci, ki že bolje poznajo barve, so se razvrščali pravilno (enaka barva majice in 

rožice), če pa jim je kdo zasedel »njihovo« rožico, so ga odrinili stran. Med samo aktivnostjo 

so otroci iskali tudi vsiljivca, tistega otroka, ki se ni pravilno razvrstil na rožico.  

Za otroke je bila dejavnost primerno zahtevna, saj so nekateri otroci sami ugotovili, da imajo 

majice enake barve kot so bile nekatere rožice in da se morajo postaviti na tisto rožico. S samo 

dejavnostjo smo utrjevali tudi barve – rdeča, modra, rumena.  
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Slika 24: Letamo po travniku 

 

 

Slika 25: Metulji se razvrstijo glede na barvo rožice 
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6.6.14 SEM VESEL ALI ŽALOSTEN? 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 14.) 

Področji povezovanja: DRUŽBA, MATEMATIKA 

Globalna cilja:  

- Spoznavanje sebe in drugih ljudi. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilja: 

- Otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu. 

- Otrok se razvrsti po eni lastnosti. 

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Otrokom sem najprej pokazala  (vesel) in  (žalosten) simbol. Vprašala sem jih, kaj vidijo 

narisano in kaj naj bi to pomenilo. Odgovori otrok so bili, da sta narisana nasmejan in žalosten 

obraz. Nato pa smo pogovor nadaljevali o tem, kdaj smo veseli in kdaj žalostni. Otroci so 

povedali svoje izkušnje in smo pričeli z igro. Na en konec igralnice sem dala vesel simbol, na 

drugega pa žalostnega in naloga otrok je bila, da se ob navedbi situacij, s katerimi se srečujemo 

v vrtcu, odločijo, kako se počutijo ob tem, so veseli ali žalostni. Navodila so bila: v vrtcu sem 

/, ko kričimo, se igramo, tepemo, pojemo, grizemo, se smejimo, se imamo radi, si 

pomagamo, se objamemo. Po vsakem podanem navodilu in razvrščanju so se otroci zbrali pri 

meni. 

Izvedena dejavnost je bila za otroke zahtevna in kompleksna, saj so morali poslušati navodila 

in jih razumeti, hkrati pa se odločiti, ali so ob tem početju veseli ali žalostni, ter izbrati ustrezen 

znak. Kljub temu da so bila vsa navodila otrokom znana, so imeli kar nekaj težav in so se 

večinoma ravnali po tistih, ki so se prvi odločili, na kateri znak se bodo postavili. Pri dejavnosti 

bi lahko spremenila tudi to, da bi znak namestila na bolj vidno mesto in ne bi bil položen na tla. 

Prav tako bi se glede na počutje lahko razvrstili tudi tako, da bi veseli stali in imeli roke 

dvignjene v zrak, žalostni pa bi se usedli na tla. 

Zastavljene cilje so otroci delno uresničili, saj se je pri nekaterih videlo, da se niso sami odločili, 

na kateri znak se bodo postavili, ampak so sledili večini.  
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Slika 26: V vrtcu sem vesel ali žalosten, ko ... 
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6.6.15 SADJE 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 15.) 

Področji povezovanja: NARAVA, MATEMATIKA 

Globalna cilja:  

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok spozna različno sadje. 

- Otrok razvija okus. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti.  

 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Na mizo sem pripravila različno sadje (banano, jagodo, grenivko, pomarančo in limono) ter dva 

simbola – na enem je bil narisan zadovoljen obraz, na drugem nezadovoljen. Počakala sem, da 

so otroci sami začeli spraševati, zakaj sem to pripravila. Ko so bili vsi otroci zbrani okoli mize, 

sem jih vprašala, kaj vidijo. Odgovori otrok so bili, da vidijo banano, jagodo, pomarančo – tako 

so poimenovali tudi grenivko, limone pa niso znali poimenovati. Nato sem jih vprašala, če 

vidijo na mizi še kaj, in odgovori otrok so bili, da vidijo tudi dva obraza, enega veselega in 

enega žalostnega. Vprašala sem jih, ali vedo, kakšnega okusa je banana, in odgovori otrok so 

bili, da je dobrega, zdravega in da je sladka. Pogovor sem nadaljevala z vprašanjem, kaj je tisto, 

kar ni sladko, in otroci so pokazali na limono. Potem sem jim predlagala, da bi poskusili sadje, 

ki je na mizi, in bi ga nato razvrstili glede na to, kaj je po njihovem mnenju sladko (ga dali na 

zadovoljen obraz) in kaj ni sladko (nezadovoljen obraz). Otroci so se s predlaganim strinjali in 

tako smo začeli s pokušanjem sadja ter razvrščanjem le tega glede na to, ali je ali ni sladko. Z 

vsakim otrokom sem delala individualno, da je imel mir in je lahko okusil sadje ter ga nato 

razvrstil po lastni presoji, ali je ali ni sladko.  

Otrokom je bila dejavnost zelo všeč, saj imajo radi sadje, zato sem se tudi odločila, da bodo 

poskušali sadje, ki ga poznajo, in tudi sadje, ki ga ne poznajo tako dobro (grenivka, limona). 

Otroci so me presenetili, ker so vsi želeli poskusiti vse vrste sadja, kljub temu da so nekateri 

rekli, da limona ni dobra.  
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Opazila pa sem tudi, da sta nekaterim otrokom slikopis in zanikanje že postala nekoliko bolj 

poznana in so slikopis med razvrščanjem znali uporabljati brez moje pomoči. Ko so poskusili 

sadje, so rekli, kaj gre na vesel obraz, ker je sladko, in kaj na žalosten obraz, ker ni sladko, 

ampak je kislo.  

Za slikopis bi lahko uporabila tudi vesel obraz in prečrtan vesel obraz ter s tem še bolj preverila 

razumevanje slikopisa pri otrocih. Prav tako bi dejavnost lahko otežila tudi s kakšnim sadjem, 

ki nima zelo specifičnega okusa in je otrokom še bolj nepoznano, npr. z ličijem. 

 

Slika 27: Poskušamo različno sadje 

 

Slika 28: Razvrščamo sadje po okusu 
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6.7 POVZETEK UGOTOVITEV 

Vključevanje razvrščanja v učni proces mi je predstavljalo velik izziv, saj sem sprva mislila, da 

bo to za otroke prve starostne skupine prezahtevno, še posebej nekatere dejavnosti, ki ne 

vključujejo zgolj konkretnih materialov. Celoten proces sem pričela z opazovanjem otrok pri 

vsakodnevnih dejavnostih in igrah razvrščanja ter na podlagi opažanj pripravila dejavnosti 

razvrščanja, ki se prepletajo z ostalimi kurikularnimi področji. Po izvedenih aktivnostih lahko 

rečem, da mi ni žal, da sem se odločila za vključevanje razvrščanja v učni proces, saj sem se 

med samim izvajanjem dejavnosti tudi sama veliko naučila in dobila nove ideje. Prav tako pa 

lahko rečem, da so se otroci radi vključevali v dejavnosti razvrščanja, pri katerih so svoje 

sposobnosti obnovili ter nadgradili. Nekatere dejavnosti so bile precej zahtevne, vendar lahko 

le z njihovo izvedbo ugotovimo, kaj so otroci že sposobni razumeti in česa ne, pri tem pa otrok 

nikakor ne smemo podcenjevati. Prav tako nas strokovne delavce ne sme skrbeti, ali bodo otroci 

uresničili zastavljene cilje ali ne, saj nam naše delo omogoča, da v prihodnjih dejavnostih 

poskusimo izbrani cilj doseči z drugačnim pristopom oz. z drugim področjem, ki je otrokom 

morda bližje.  

Pred izvajanjem dejavnosti sem si zastavila tri raziskovalne cilje, ki jih želim uresničiti na 

podlagi ugotovitev, do katerih sem prišla z raziskovalnim učnim procesom.   

Prvi cilj raziskovanja je bil: Ugotoviti, ali so otroci v prvem starostnem obdobju zmožni 

razvrščati dane elemente po izbranih kriterijih v povezavi z različnimi področji.  

Ugotovila sem, da so otroci v prvem starostnem obdobju zmožni že marsičesa, saj sem pred 

začetkom izvajanja dejavnosti menila, da bo otrokom to predstavljalo več težav, kot se je 

kasneje izkazalo med izvajanjem dejavnosti. Za otroke sem pripravila različne dejavnosti 

razvrščanja, ki so temeljile na različnih področjih kurikuluma. Nekatere dejavnosti, ki niso 

temeljile na konkretnem materialu, so posameznim otrokom predstavljale več težav, to je bilo 

opaziti predvsem pri dejavnosti Rdeči avto, saj so morali otroci vstati ob slišani besedni zvezi. 

Pri dejavnostih, ki so temeljile na konkretnem materialu, pa otroci niso imeli težav; to se je 

opazilo predvsem pri dejavnostih Čistilna akcija, Poklici, Barvni metulji, Bosih nog na okrog, 

Muca Copatarica, pri katerih so otroci lahko predmete za razvrščanje prijeli v roke. Glede na 

te ugotovitve sklepam tudi, da se otroci prve starostne skupine v vrtcu in drugje srečujejo 

predvsem z opazovanjem in zaznavanjem konkretnih materialov. Dejavnosti, ki so bile bolj 

kompleksne, so otrokom povzročale nekaj težav; npr. uporaba čutila za vonj in branje slikopisa 

pri dejavnosti Skrivne sestavine ter uporaba zanikanja pri dejavnosti Plešem, plešem. Kljub 
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temu da so se med dejavnostmi razvrščanja soočili z nekaterimi težavami, lahko rečem, da so 

otroci v prvem starostnem obdobju zmožni razvrščati dane elemente po izbranih kriterijih v 

povezavi z različnimi področji kurikuluma. 

Drugi cilj raziskovanja je bil: Ugotoviti, kakšen je odziv otrok pri vključevanju procesa 

razvrščanja v različna področja kurikuluma oz. na katera povezovanja se najbolje odzivajo.  

Odziv otrok pri vključevanju procesa razvrščanja je bil pozitiven, saj so se z veseljem 

vključevali in sodelovali pri dejavnostih. Med procesom razvrščanja nisem zaznala, da bi se 

pojavljale razlike glede na področje, v katerega je bilo vključeno razvrščanje. Otroci so se na 

vsa področja razvrščanja pozitivno odzivali. Razlike pa sem opazila pri dejavnostih, ki so 

temeljile bolj na konkretnem materialu, saj so otroci dalj časa vztrajali v dejavnostih in so bili 

pri njih tudi uspešnejši, kot pri tistih, ki niso vključevale konkretnega materiala. Na podlagi 

opazovanega sem ugotovila, da se niso pojavljale razlike glede na to, s katerim področjem se je 

povezovalo razvrščanje, prav tako se niso pojavljale opazne razlike pri naklonjenosti otrok do 

posameznih področij razvrščanja. Otroci so se na vsa povezovanja odzivali dobro.   

Tretji cilj raziskovanja pa je bil: Ugotoviti napredek otrok pri razumevanju vsebin razvrščanja.  

Napredek otrok pri razumevanju vsebin razvrščanja sem ugotovila z dejavnostmi razvrščanja, 

ki so temeljile na različnih področjih kurikuluma. Področja dejavnosti si niso sledila v enakem 

vrstnem redu kot v Kurikulumu za vrtce, temveč sem dejavnosti izvajala po izbranem vrstnem 

redu. Pozorna sem bila na to, da je bilo prvih nekaj dejavnosti lažjih in da so temeljile na 

konkretnem materialu, s katerim so otroci lahko manipulirali. Težje in kompleksnejše 

dejavnosti pa sem izvajala proti koncu učnega procesa, saj sem s tem želela ugotoviti napredek 

otrok. Tako je bila med prvimi dejavnost Ptički v gnezda, to igro so otroci že poznali, vendar 

sem jo otežila s tem, da so imeli na roki zavezan moder oz. rdeč trak, ki je bil enake barve kot 

blazina oz. gnezdo, v katero so se skrili na znak. Pri tej dejavnosti razvrščanja so otroci, ki še 

niso bili tako vešči barv in razvrščanja, sledili otrokom, ki so razumeli navodila. Ena izmed 

dejavnosti, ki sem jo izvajala proti koncu procesa pa je bila Barvni metulji, pri kateri otroci niso 

mogli slediti ostalim, ampak se je moral vsak otrok glede na barvo svoje majice sam razvrstiti 

na rožico enake barve. Pri tej dejavnosti sem opazila velik napredek otrok, saj so med 

aktivnostjo pokazali svoje znanje razvrščanja, ko so tudi druge usmerjali, na katero rožico naj 

se postavijo. Otroci so preko dejavnosti razvrščanja ves čas napredovali, kar se je izkazalo pri 

izvajanju vsake nadaljnje dejavnosti in tudi z doseganjem ciljev; uresničili so dva cilja 

razvrščanja: otrok razvršča po eni lastnosti in otrok ugotovi vsiljivca. Pri starejših otrocih sem 
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opazila, da so začeli uporabljati besedo »razvrščanje« v pravem pomenu in tudi pri 

pospravljanju igrač sem večkrat zasledila, da so uporabili glagol »razvrščati«.  

Med samim procesom razvrščanja sem opazila, da so starejši otroci v skupini prej začeli 

dojemati in razumevati proces razvrščanja kot mlajši in so imeli posledično tudi večji interes, 

vendar pa so me hkrati presenetili tudi mlajši otroci, ki so pri izbranih dejavnostih vztrajali.  

Zavedam se, da pridobljenih ugotovitev ne morem posplošiti na celotno populacijo otrok prvega 

starostnega obdobja, saj je bila v raziskovanje vključena le ena skupina. Zanimivo bi bilo enake 

dejavnosti izvesti v še kakšni skupini otrok prvega starostnega obdobja, kar bi mi omogočilo 

primerjavo pridobljenih ugotovitev, prepoznavo razlik oz. podobnosti, s čimer pa bi lahko 

sklepala tudi o ostalih dejavnikih, ki lahko vplivajo na uspešnost dejavnosti razvrščanja pri 

otrocih (socialno okolje, vrstniki, psihično in fizično stanje otrok …).  
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7 ZAKLJUČEK 

Matematika je del našega vsakdanjega življenja, že najmlajši se z njo srečujejo doma in v vrtcu. 

Predšolski otroci se z matematiko srečujejo spontano in tudi načrtovano v obliki različnih 

dejavnosti in aktivnosti. Z različnimi matematičnimi dejavnostmi otroci izoblikujejo svoje 

matematično mišljenje, ki ga večkrat uporabijo tudi pri igri. Otroci so zelo vedoželjna bitja, 

zato je pomembno, da jim odrasli nove stvari znamo približati na njim razumljiv način in preko 

igre, ki je otrokova primarna dejavnost. Matematične vsebine so za otroke pomembne v 

vsakdanjem življenju in tudi zanimive, a morajo biti posredovane spontano in razumljivo, da 

jih otroci lažje ozavestijo ter jih znajo kasneje uporabiti tudi v drugih situacijah. Z razvrščanjem 

se otroci srečajo že zelo kmalu, saj nas spremlja na vsakem koraku, ko razvrščamo igrače, 

oblačila, posodo, pribor, odpadke, hrano, vozila … 

Da otrokom na bolj razumljiv način približamo matematične vsebine, nam pri tem pomaga tudi 

vedno bolj vpeljan učni pristop medpodročnega povezovanja. Medpodročno povezovanje 

namreč pripomore k lažjemu razumevanju različnih vsebin, ki jih otroci spoznavajo. Opazila 

sem, da vzgojitelji v vrtcih še vedno dajejo premalo poudarka temu učnemu pristopu, zato sem 

se v diplomskem delu osredinila na matematično vsebino razvrščanja v povezavi z ostalimi 

kurikularnimi področji v prvem starostnem obdobju. Strokovnim delavcem v vrtcu želim 

prikazati, kako vpeljati učni pristop medpodročnega povezovanja v svoje delo s predstavljenimi 

dejavnostmi, ki pa jih lahko s pomočjo domišljije in kreativnosti tudi razširijo in še bolj 

dodelajo. Z izbrano temo želim vzgojiteljem v vrtcu podati nove ideje, zamisli ter jih 

spodbuditi, da tudi v prvem starostnem obdobju, ko so otroci še mlajši, vendar zelo dojemljivi, 

ne pozabijo na bolj kompleksno razvrščanje, npr. glede na okus, vonj, vsebino knjige, tehniko 

ustvarjanja, na uvajanje slikopisa, zanikanja … Dejavnosti, ki sem jih izvajala v vrtcu, bi lahko 

tudi dodatno razširila. Ena od zanimivih raziskav bi bila tudi, če bi otrokove dosežke pri 

razvrščanju primerjala glede na starost.  

Diplomsko delo bom zaključila z Indijanskim pregovorom »Kar je naučeno v mladosti, je 

vklesano v kamen«, s katerim želim sporočiti vsem vzgojiteljem, da bodimo mi tisti, ki bomo 

otrokom omogočili pridobivanje novega znanja in izkušenj, ki jih bodo v svojem življenju lahko 

uporabili na različnih področjih.  
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PRILOGA 1 

PREVOZNA SREDSTVA 

Področji: DRUŽBA, MATEMATIKA 

Globalni cilji: 

- Spoznavanje in seznanjanje z različnimi prevoznimi sredstvi. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok prepozna vozila. 

- Otrok poimenuje vozila. 

- Otrok razvrsti vozila po eni lastnosti. 

- Otrok poišče vsiljivca. 

 

Oblika dela: skupna, individualna 

Metoda dela: pogovor, praktično delo 

Materiali in pripomočki: plakat, slike prevoznih sredstev (letalo, balon, helikopter, ladja, 

formula, avto, vlak, podmornica, traktor, bager, skuter, kolo) 

Opis dejavnosti: 

Pred začetkom dejavnosti na steno nalepim plakat, na katerem so narisani voda, kopno in nebo. 

Otroke tako pritegnem, da se začnejo zanimati za plakat, in jih pri tem spodbujam tudi z 

vprašanji: »Kaj mislite, da je naslikano; zakaj bi lahko to potrebovali?« Ko otroci odgovorijo 

na vprašanja, prinesem še slike prevoznih sredstev in jih prosim, da jih razvrstijo glede na to, 

kje se vozijo oz. premikajo. Med izvajanjem dejavnosti otrokom zastavim vprašanja: »Katero 

vozilo je na sliki, kaj vidiš na sliki, kje se vozi to vozilo, kje je cesta, morje …?« Ko otroci 

razvrstijo vse slike, eno prevozno sredstvo prestavim na napačno mesto in naloga otrok je, da 

poiščejo vsiljivca, pri tem pa jih spodbujam z vprašanji »Ali avto leti, kje pelje vlak, kje vidimo 

ladje …?« 
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PRILOGA 2 

PTIČKI V GNEZDA 

Področji: GIBANJE, MATEMATIKA 

Globalni cilji:  

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

- Doživljanje ugodja v gibanju. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Uvajanje otrok v igre, pri katerih je treba upoštevati pravila. 

- Otrok spoznava barve. 

 

Oblika dela: skupna 

Metoda dela: igra, praktično delo 

Materiali in pripomočki: 6 x moder trak, 6 x rdeč trak, rdeča in modra blazina 

Opis dejavnosti: 

Pred izvedbo dejavnosti pripravim telovadnico in zagotovim varno gibanje v njej.  

Z otroki se najprej ogrejemo s tekom v krogu. Med tekom otroke spodbujam s tem, da tečem z 

njimi oz. jim predlagam, da me ulovijo, ali pa lovimo koga drugega. Ko se otroci že malo 

utrudijo, jih povabim k igri Ptički v gnezda, vendar jih opozorim, da se bomo tokrat igrali malo 

drugače. Vsakemu otroku na roko privežem trak modre ali rdeče barve in mu pri tem tudi 

povem, kakšne barve trak ima. Nato z otroki skupaj pogledamo rdečo in modro gnezdo, pri tem 

pa ponovno ponovimo, kdo sodi v katero gnezdo. Igra poteka tako, da medtem ko otroci tečejo, 

hodijo in skačejo po prostoru, jaz pojem pesmi in na znak, ko se ugasnejo luči in preneham peti 

ter rečem »ptički v gnezda«, otroci poiščejo svoje gnezdo. Tistim otrokom, ki ne odletijo v 

pravo, pomagam z vprašanji oziroma navodili: »Kakšne barve trak imaš na roki, kakšne barve 

je tvoje gnezdo, kje je tvoje gnezdo, poišči gnezdo, ki je enake barve kot trak na tvoji roki.« 

Igro večkrat ponovimo glede na interes otrok. 
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PRILOGA 3 

PLEŠEMO, PLEŠEMO 

Področji: UMETNOST, MATEMATIKA 

Globalni cilji:  

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok prepozna zanikanje lastnosti. 

- Otrok uživa ob petju in plesu. 

 

Oblika dela: skupna 

Metoda dela: pripovedovanje, praktično delo 

Materiali in pripomočki: / 

Opis dejavnosti: 

Otroke povabim, da skupaj naredimo krog, ter jim predlagam, da se igramo zabavno plesno 

igro. Zapojem njim že znano pesem: »Plešem, plešem, plešem, stop, plešem, plešem, plešem, 

stop …« Nato pa predlagam, da bi plesali po različnih navodilih. Navodila so: otroci, ki nimajo 

kape, plešejo; otroci, ki imajo copate, plešejo; otroci, ki so dečki, plešejo; otroci, ki so deklice, 

plešejo; otroci, ki nimajo čevljev, plešejo; otroci, ki imajo hlače, plešejo; otroci, ki nimajo hlač, 

plešejo. Ko otrokom povem navodilo, jih spodbudim tudi z vprašanji, kateri otroci npr. nimajo 

kape, imajo copate … Vse otroke spodbujam, da opazujejo sebe in druge, kaj imajo in česa 

nimajo na sebi oz. kdo so.  
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PRILOGA 4 

KNJIŽNICA 

Področji: JEZIK, MATEMATIKA 

Globalni cilji:  

- Spoznavanje slikanic. 

- Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 

Cilji:  

- Otrok razvršča knjige po eni lastnosti.  

- Otrok se pogovarja o knjigi. 

 

Oblika dela: skupna, individualna 

Metoda dela: pogovor, igra, praktično delo 

Materiali in pripomočki: knjige, igrači – koza, letalo 

Opis dejavnosti: 

Z otroki najprej obiščemo knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, kjer skupaj izberemo knjige o 

živalih in vozilih. V igralnici skupaj določimo, kje bomo imeli izposojene knjige pospravljene, 

in police označimo s figurama (letalo in koza). Knjige damo na mizo, da jih skupaj gledamo, 

prebiramo, ob tem pa otrokom zastavljam vprašanja: »Kaj vidiš v knjigi, kdo je to, katero vozilo 

je, kje se vozi to vozilo, pokaži, kje je ovca, kako dela krava …?« Ko otrok izbrano knjigo 

pregleda, jo odnese na knjižno polico in jo poskusi najprej sam razvrstiti, ali je v knjigi vsebina 

o živalih (koza) ali vozilih (letalo). Ob tem pa otroke spodbujam z vprašanji, »Kdo je bil v 

knjigi, kaj si videl v knjigi?«   
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PRILOGA 5 

MUCA COPATARICA 

Področja: GIBANJE, MATEMATIKA, JEZIK 

Globalni cilji: 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

- Spodbujanje jezikovne zmožnosti. 

Cilji:  

- Otrok bogati besedišče. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok ugotovi kriterij razvrščanja. 

- Otrok ugotovi vsiljivca. 

- Otrok usvaja osnovne gibalne koncepte (zavedanje prostora, spoznavanje različnih 

položajev med deli lastnega telesa, med predmeti). 

 

Oblika dela: skupna, individualna 

Metoda dela: pripovedovanje, pogovor, praktično delo 

Materiali in pripomočki: slikanica Muca Copatarica, rdeči in modri copati, rdeča in modra 

posoda 

Opis dejavnosti: 

Z otroki se odpravimo v telovadnico, kjer jih povabim k sebi, da se posedejo na blazino, in jim 

preberem pravljico Muca Copatarica. Po prebrani pravljici se z otroki o knjigi pogovorimo in 

še enkrat pogledamo slike, ob tem pa otrokom zastavim vprašanja, kot so: »Koga vidite na sliki, 

kdo je otrokom pobral copate, kam so šli otroci iskat svoje copate, zakaj je muca Copatarica 

pobrala otrokom copate, pokažite v knjigi, kje so copati, kakšne barve copate imajo otroci?« 

Povem jim, da so otroci iz Male vasi ponovno pustili razmetane copate, in jih spodbudim, da 

jim jih pomagajo poiskati. Z otroki se odpravimo v igralnico, kjer so copati skriti/razmetani na 

galeriji, pod mizo, na stolih, za smetmi in med igračami. Preden otroci začnejo iskati copate, 

jim povem, da iščejo modre in rdeče copate, nato jim pokažem še modro in rdečo posodo, v 

katere bodo razvrstili najdene copate. Med iskanjem copat otroke spodbujam z vprašanji: »Ali 
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si že pogledal pod mizo, med igračami, kakšne barve copat si našel …?« Ko otroci nosijo copate 

v modro oz. rdečo posodo, pa jih pri tem vprašam, kam mislijo, da sodi ta copat. Ko otroci 

najdejo vse copate, pogledam, ali so jih pravilno razvrstili po barvi, in jih vprašam, ali je 

posamezen copat rdeče ali modre barve. Po pravilnem razvrščanju copat, dam en copat v 

napačno posodo in jih prosim, da ponovno pogledajo, ali so copati pravilno razvrščeni, in če 

niso, naj popravijo, kot mislijo, da je pravilno.   
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PRILOGA 6 

ČISTILNA AKCIJA 

Področja: NARAVA, MATEMATIKA, GIBANJE 

Globalni cilji:  

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave.  

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok razvija spoštljiv odnos do varovanja in ohranjanja naravnega okolja.  

- Otrok skrbi za čisto okolje. 

- Otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

 

Oblika dela: skupna 

Metoda dela: pogovor, praktično delo  

Materiali in pripomočki: smeti, rumena in modra vreča za smeti, rokavice 

Opis dejavnosti: 

Otrokom na travniku pripravim razmetane smeti (papir in embalaža). Posedemo se v krog, 

nakar prispe putkina pošiljka. Skupaj preberemo pismo, v katerem nas putka prosi, da ji 

pomagamo očistiti travnik, saj je preveč smeti, da bi sama vse očistila. Po prebranem pismu 

otroke vprašam, ali so pripravljeni pomagati putki. Skupaj se obujemo in oblečemo ter se 

odpravimo na bližnji travnik. Preden otroci začnejo pobirati smeti, jim nataknem rokavice ter 

jim pokažem modro in rumeno vrečo ter pojasnim, kaj sodi v katero. Ko bodo otroci prinašali 

smeti, jim bom zastavila vprašanja: »Kaj je to, ali je to papir ali embalaža, v katero vrečo sodi 

papir/embalaža?«   

Priloga (pismo): 

NUJNO OBVESTILO! Dragi otroci, potrebujem vašo pomoč. Danes zjutraj, ko sem bila na 

sprehodu, sem na travniku videla veliko smeti, ki so bile razmetane po travi. Smeti je veliko 

in meni se že mudi domov nahranit svoje piščančke. Prosim vas, da greste vi pobrat smeti, 
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ker onesnažujejo naše okolje. Poleg pisma sem vam prinesla tudi dve vreči, modro vrečo 

za papir in rumeno za embalažo. Ker pa so odpadki lahko nevarni, vam prilagam še rokavice, 

da boste zaščitili svoje roke. Hvala vam za pomoč! 
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PRILOGA 7 

POKLICI 

Področji: DRUŽBA, MATEMATIKA 

Globalni cilji: 

- Spoznavanje poklicev. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok spozna poklice. 

- Otrok poimenuje poklice. 

- Otrok razvršča uniforme in rekvizite glede na poklic. 

- Otrok ugotovi vsiljivca. 

 

Oblika dela: skupna, individualna 

Metoda dela: pogovor, praktično delo 

Materiali in pripomočki: uniforme in rekviziti za poklice – zdravnik, gasilec, policist, kuhar, 

avtomehanik  

Opis dejavnosti: 

Otrokom na mizo postavim veliko vrečo in jih vprašam, kaj mislijo, da je v njej. Ko otroci 

povejo svoje predloge, jim iz vreče na mizo zložim uniforme in rekvizite za poklice (zdravnik, 

gasilec, policist, kuhar, avtomehanik). Otrokom pustim, da z rekviziti in uniformami 

manipulirajo, jih spoznajo, se oblačijo, se z njimi igrajo, pri tem pa jih sprašujem: »Kaj imaš 

to, kdo to uporablja, kako se to uporablja, kakšne barve je?« Nato jih prosim, da razvrstijo 

uniforme in rekvizite za izbran poklic skupaj na mizo. Medtem ko otroci razvrščajo uniforme 

in rekvizite, jim pomagam z vprašanji: »Ali policist potrebuje kuhalnico, kdo ima tako čelado, 

kdo gasi požar, kdo potrebuje kladivo, kaj ima oblečeno zdravnik?« Ko razvrstijo vse uniforme 

in rekvizite, enega od rekvizitov zamenjam in dodam napačni uniformi ter otroke prosim, da 

ugotovijo vsiljivca. 
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PRILOGA 8 

LIKOVNI ATELJE 

Področji: UMETNOST, MATEMATIKA 

Globalni cilji:  

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

- Razvijanje ustvarjalnosti. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok spozna tehniki risanja. 

- Otrok ustvarja po lastni želji. 

- Otrok razvija ročne spretnosti. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok ugotovi kriterij razvrščanja. 

- Otrok določi vsiljivca. 

 

Oblika dela: individualna, skupna 

Metoda dela: ustvarjanje, praktično delo 

Materiali in pripomočki: voščenke, oglje, vrvica, klinčki, papir 

Opis dejavnosti: 

Otrokom pripravim mizo, liste, oglje in voščenke. Otroci si sami izberejo tehniko, ki jo bodo 

uporabili in z njo ustvarjali. Otrokom dam dovolj časa, da ustvarjajo po lastni želji. Ko vsi otroci 

zaključijo z ustvarjanjem, jih povabim, da razvrstijo svoje slike/risbe na vrvico tako, da jih s 

klinčki obesijo glede na tehniko ustvarjanja, ki so jo izbrali. Pri tem otroke spodbujam z 

vprašanji: »Ali si to risal z voščenkami ali ogljem, kam misliš, da sodi tvoja risba/slika?« Ko 

izobesijo svoje izdelke, otroke vprašam, ali so risbice razstavili pravilno, in jih s tem 

spodbudim, da poiščejo vsiljivca. 
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PRILOGA 9 

RDEČI AVTO 

Področji: JEZIK, MATEMATIKA 

Globalni cilji: 

- Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok ob poslušanju zgodbe doživlja ugodje, veselje, zabavo. 

 

Oblika dela: skupna 

Metoda dela: poslušanje, pripovedovanje, praktično delo 

Materiali in pripomočki: izmišljena zgodba o Rdečem avtu 

Opis dejavnosti: 

Z otroki naredimo krog in najprej zapojemo pesem »Moj rdeči avto«, nato pa jih prosim, da se 

usedemo na tla. Ko vsi sedimo na tleh, otrokom povem, da jim bom povedala zgodbo o Rdečem 

avtu, med katero ne bodo samo sedeli, ampak bodo morali tudi dobro poslušati in sodelovati, 

kajti ob besedni zvezi »rdeči avto« bodo morali vstati in se nato nazaj usesti oz. počepniti. Z 

otroki bom najprej tudi sama vstajala, da bodo lažje razumeli, kaj pričakujem od njih. 

Priloga (zgodba): Nekega dne so se Jaka, Sara, oči in mami z RDEČIM AVTOM odpravili 

na morje. V RDEČI AVTO so dali, kopalke, brisače, rokavčke, sončno kremo, blazino za v 

morje in masko za potapljanje. Ko so se peljali proti morju, je RDEČEMU AVTU počila 

pnevmatika. Oče je hitro zamenjal počeno pnevmatiko z novo in že so se odpeljali naprej. 

Ko so prišli na morje, so RDEČI AVTO parkirali blizu plaže in iz RDEČEGA AVTA so vzeli 

vse potrebno za na plažo. Jaka, Sara, mami in oči so plavali v morju in iz peska delali 

peščene gradove. Ko pa se je sonce skrilo za gore, so se odpravili s plaže nazaj proti 

RDEČEMU AVTU in vanj zložili stvari, ki so jih imeli s seboj na plaži. Prišli so domov, so 

RDEČI AVTO parkirali v garažo in odšli spat.  
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PRILOGA 10 

BLAGO 

Področji: UMETNOST, MATEMATIKA 

Globalni cilji:  

- Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok določi kriterij razvrščanja. 

- Otrok razvršča blago po lastnostih. 

- Otrok razvija tipanje, opazovanje. 

- Otrok določi vsiljivca. 

 

Oblika dela: skupna 

Metoda dela: pogovor, praktično delo 

Materiali in pripomočki: različni kosi blaga 

Opis dejavnosti: 

Z otroki se usedemo v krog, na sredino postavim škatlo in jih vprašam, kaj mislijo, da se skriva 

v njej. Nato odprem škatlo, v kateri je blago, in dam otrokom možnost, da se igrajo z njim, ga 

tipajo, stiskajo, spoznavajo, z njim po lastni volji manipulirajo. Otroke med raziskovanjem 

blaga vprašam, ali je vse blago enako ali različno, po čem si je podobno, po čem se razlikuje, 

kakšno je na otip. Spodbudim jih, da blago razvrstijo tako, kot mislijo, da sodi skupaj, pri tem 

pa jih z ničimer ne usmerjam. Medtem ko otroci oblikujejo množice, se v igro vključim tudi 

sama, vendar blago razvrstim napačno in s tem dodam vsiljivca. Ko otroci razvrstijo večino 

blaga, jih spodbudim, da pregledajo kupčka in poskusijo ugotoviti, ali so blago razvrstili 

pravilno, pri tem pa jih spodbujam z vprašanji: »Ali to blago sodi na ta kupček, kam sodi to 

blago?« Otroci poskusijo ugotoviti vsiljivca in ga razvrstiti v pravo množico. 
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PRILOGA 11 

SKRIVNE SESTAVINE 

Področji: NARAVA, MATEMATIKA 

Globalni cilji: 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok razvija čutilo za vonj. 

- Otrok prepozna slikopis za lastnost in zanikanje lastnosti. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok ugotovi vsiljivca. 

 

Oblika dela: skupna, individualna 

Metoda dela: igra, praktično delo, pogovor 

Pripomočki in material: pokriti lončki z različnimi sestavinami – milo, vložena paprika, 

cimet, čokolada, kava, origano, gorivo; slikopisa – lonec in prečrtan lonec 

Opis dejavnosti: 

Otroke najprej povabim, da se igramo kuharje, in navežem pogovor na različne sestavine, ki jih 

lahko uporabimo pri kuhanju. Pri tem otroke sprašujem, kaj potrebujemo za kuhanje. Nato jim 

pokažem lončke, v katerih so skrivne sestavine, in jih vprašam, kaj mislijo, da je notri. Nato jih 

povabim, da bi poskusili z vonjanjem ugotoviti, ali skrivne sestavine, ki so v lončkih, lahko 

uporabimo za kuhanje ali ne oz. če jim dišijo po hrani ali ne. Z otroki delam individualno, saj 

le tako lahko v miru povonjajo sestavino in jo razvrstijo na lonec (diši po hrani) ali prečrtan 

lonec (ne diši po hrani). Pri razvrščanju otroka spodbujam z vprašanji: »Ali to, kar vonjaš, diši 

po hrani, ali veš, kaj si povonjal, misliš, da bi to lahko uporabili za kuhanje?« Otrokom pred 

začetkom razvrščanja pokažem tudi slikopis in jih vprašam, kaj mislijo, da pomeni, nato pa 

vsakemu otroku tudi posebej razložim, kaj je narisano. Ko otroci razvrstijo skrivne sestavine, 

jim eno od sestavin, ki so jo razvrstili na prečrtan lonec, prestavim med sestavine, ki bi jih 

uporabili za kuhanje, in njihova naloga je, da ugotovijo vsiljivca.  
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PRILOGA 12 

BOSIH NOG NA OKROG 

Področji: GIBANJE, MATEMATIKA 

Globalni cilji:  

- Doživljanje ugodja v gibanju. 

- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok usvaja osnovne načine gibanja z žogo. 

- Otrok išče lastno pot pri reševanju gibalnih problemov. 

- Otrok razvija ravnotežje. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok ugotovi vsiljivca. 

 

Oblika dela: skupna, individualna 

Metoda dela: igra, praktično delo 

Pripomočki in materiali: dve škatli, majhne in velike žoge, blazine za ravnotežje, debela vrv, 

odeje 

Opis dejavnosti: 

V igralnici se sezujemo (copate in nogavice) in se odpravimo v telovadnico, kjer se z otroki 

najprej ogrejemo telo s tekom v krogu. Ko se ogrejejo, jim prinesem velike in majhne žoge, s 

katerimi manipulirajo po lastni želji. Medtem pa pripravim manjši poligon oz. tri različne 

podlage, po katerih bodo otroci hodili bosi. Pot se začne z debelo vrvjo, sledijo blazine za 

ravnotežje (nazobčana površina) in na koncu še odeje. Naloga otrok je, da prečkajo poligon z 

ali brez žoge in se igrajo z žogami. Ko otrokom pade motivacija, jih povabim, da skupaj 

pospravimo žoge, tako da bodo velike žoge v eni škatli in majhne v drugi. V vsaki škatli je že 

pripravljena ena od žog, majhna in velika, pri razvrščanju pa otroke spodbujam z vprašanji: 

»Kakšna je ta žoga, v katero škatlo sodi ta žoga, ali je to velika ali majhna žoga?« Ko otroci 

pospravijo vse žoge, skupaj pregledamo, ali so vse žoge razvrstili pravilno, in poiščemo 
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vsiljivca, pri čemer jih spodbujam z vprašanji: »Katera žoga ne sodi v to škatlo, ali so v škatli 

vse žoge enake, kam sodi majhna žoga?«    
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PRILOGA 13 

BARVNI METULJI 

Področji: JEZIK, MATEMATIKA  

Globalni cilji:  

- Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji:  

- Otrok ugotovi kriterij razvrščanja. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti. 

- Otrok poišče vsiljivca. 

- Otrok ob pripovedovanju doživlja ugodje, veselje, zabavo. 

 

Oblika dela: skupna 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje, praktično delo 

Materiali in pripomočki: zgodba o treh metuljih, štiri rdeče majice, štiri modre majice, štiri 

rumene majice, talne nalepke rož, boben 

Opis dejavnosti: 

Otrokom oblečem majice rdeče, modre ali rumene barve, nato pa se skupaj usedemo v krog in 

jih vprašam, kakšne barve majico imajo oblečeno. Pozornost preusmerim tudi na nalepljene 

rože, ki so na tleh, in jih ponovno vprašam, kakšne barve so rože. Nato pričnem s 

pripovedovanjem zgodbe o treh metuljih. Med pripovedovanjem se gibamo po prostoru in 

oponašamo metulje. Z bobnom naznanim dež ter grom in otroci morajo poiskati rožico, ki je 

take barve kot njihova majica. Pri tem jih spodbujam tudi z vprašanji: »Kakšne barve je tvoja 

majica, na katero rožico se moraš postaviti?« Otroci med samo dejavnostjo iščejo tudi vsiljivca, 

tistega otroka, ki se ne postavi na pravo rožo, pri tem pa jim pomagam tako, da jih usmerjam, 

naj dobro gledajo barvo majice in rožice. Med samo dejavnostjo otroke tudi spodbujam z 

vprašanji: »Ali misliš, da si na pravi rožici, kakšne barve majico imaš, kakšne barve je tvoja 

rožica?« 

Priloga (zgodba): Na travniku so letali metulji različnih barv: rumeni, rdeči in modri. Ko 

je sijalo sonce, so letali z enega cveta na drugega, se igrali in skakljali. Kar na enkrat pa 
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se je pooblačilo in se stemnilo, začelo je tudi grmeti in metulji so se hitro skrili vsak na 

svojo rožico, ki je enke barve kot metulj. Po nevihti pa je zopet posijalo sonce in metulji 

so ponovno letali naprej po travniku, vmes pa so si tudi prepevali. In ponovno se je 

pooblačilo ter začelo grmeti in metulji so se hitro skrili k svojim rožicam. (Zgodbo 

večkrat ponovim.) 

  



Virant, M. (2019) Povezovanje vsebin razvrščanja z različnimi področji kurikuluma v prvem 

starostnem obdobju. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

XVIII 

 

PRILOGA 14 

SEM VESEL ALI ŽALOSTEN? 

Področji: DRUŽBA, MATEMATIKA 

Globalni cilji:  

- Spoznavanje sebe in drugih ljudi. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu. 

- Otrok se razvrsti po eni lastnosti. 

 

Oblika dela: skupna 

Metoda dela: pogovor, praktično delo 

Material in pripomočki: znaka  in  

Opis dejavnosti: 

Otrokom naprej pokažem  (vesel) in  (žalosten) znak ter jih vprašam, kaj je to. Pogovor 

nadaljujemo o njihovem počutju, ko so veseli ali žalostni. Nato dam na eno stran igralnice vesel 

 in na drugo žalosten znak . Otrokom govorim različna dejanja, s katerimi se srečajo v vrtcu, 

in njihova naloga je, da se postavijo na znak, ki ponazarja njihovo počutje ob določenem 

dejanju: veselo oz. žalostno. Navodila so: v vrtcu sem /, ko kričimo, se igramo, se tepemo, 

pojemo, grizemo, se smejimo, se imamo radi, si pomagamo, se objamemo. Otroke med samo 

dejavnostjo spodbujam tudi z vprašanji: »Kako se počutiš, ko …, ali si vesel, če te kdo ugrizne, 

se smejiš …?« 
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PRILOGA 15 

SADJE 

Področji: NARAVA, MATEMATIKA 

Globalni cilji:  

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Cilji: 

- Otrok spozna različno sadje. 

- Otrok razvija okus. 

- Otrok razvršča po eni lastnosti.  

 

Oblika dela: skupna, individualna 

Metoda dela: pogovor, praktično delo 

Materiali in pripomočki: banana, jagoda, grenivka, pomaranča, limona, slikopisa – je 

sladko, ni sladko 

Opis dejavnosti: 

Na mizo pripravim sadje in znaka »je sladko«, »ni sladko« ter pustim, da se otroci sami začnejo 

zanimati, zakaj je to na mizi. Ko se vsi otroci zberejo okoli mize, jih vprašam, kaj vidijo na mizi 

in tako skupaj poimenujemo sadje ter slikopisa. S pogovorom in vprašanji, »kakšnega okusa je 

banana, katero sadje ni sladko?«, navežem na nadaljevanje dejavnosti, pri kateri jih povabim, 

da poskusijo in okusijo sadje ter ga razvrstijo glede na to, ali jim je neko sadje sladko ali ne. Ko 

otroci okušajo sadje, z vsakim delam individualno. Med pokušanjem sadja otrokom zastavljam 

tudi vprašanja: »Katero sadje je to, ali je to sadje sladko ali ni sladko, kam boš razvrstil to 

sadje?« 

 

 

 

 


