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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava načine vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih 

pojmov. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah je zelo pomembna motivacija otrok za učenje. 

Če otroci ne bodo motivirani, bodo manj aktivno sodelovali pri dejavnostih in se posledično 

manj naučili. Pri otrocih je marsikdaj potrebno prebuditi zanimanje, saj bodo le motivirani 

otroci sodelovali, poslušali, spraševali, razmišljali pri dejavnostih in se kaj novega naučili. 

Vzgojitelj mora pri načrtovanju dejavnosti upoštevati tudi starost otrok, razlike med njimi in 

njihovo predznanje. 

Vsak vzgojitelj motivira otroke na svoj način. To lahko stori s pomočjo lutk, didaktičnih iger, 

ugank, slikanic, vrečk presenečenja, z različnimi spletnimi stranmi, itd. V empiričnem delu sem 

raziskovala, katere načine motiviranja vzgojitelji poznajo, katere najpogosteje uporabljajo pri 

načrtovanju matematičnih dejavnosti, zakaj uporabljajo le-te ter kako pogosto jih uporabljajo. 

Zanimalo me je tudi, na kakšne načine pridobivajo znanje za oblikovanje motivacije pri učenju 

matematike. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da se več kot polovici anketiranih zdi 

zelo pomembno motivirati otroke pred obravnavanjem izbranih matematičnih pojmov, saj kot 

pravijo z uvodno motivacijo privabimo otroke k dejavnosti in jih spodbudimo k aktivnemu 

sodelovanju pri nadaljnjem delu. Vzgojitelji najpogosteje motivirajo otroke s pomočjo 

didaktičnih iger, saj z njimi najlažje motivirajo otroke in dosežejo največji uspeh. Igre so tudi 

hitro dostopne in zelo raznolike. Najmanj pogost način motiviranja otrok za učenje 

matematičnih pojmov je svetovni splet. 

Večina vzgojiteljev načrtuje uvodno motivacijo glede na starost otrok. Otroci različnih starosti 

se namreč med seboj razlikujejo po vedenjskih, telesnih in duševnih značilnostih ter 

sposobnostih, kar je potrebno vnaprej preveriti in dejavnosti prilagoditi. Med vzgojitelji z 

različno dobo izkušenj ni pomembnih razlik glede izbire načina motiviranja.  

Največ vzgojiteljev znanje za oblikovanje motivacije pridobiva s pomočjo strokovne literature, 

nekaj tudi od drugih vzgojiteljev in pa preko seminarjev in drugih strokovnih izobraževanj v 

okviru vrtca. Kljub vsemu bi se jih večina želela še dodatno usposobiti o načinih motiviranja. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, vzgojitelj, motivacija, načini motiviranja 

 

 



 

 

Preschool teacher's ways of motivating children to learn mathematical concepts 

ABSTRACT 

Diploma discusses preschool teacher’s ways of motivating children to learn mathematical 

concepts. In educational institutions, the children’s motivation for learning is very important. 

If children aren’t motivated, they will be less active in the activities and they’ve learned less. 

Preschool teachers often need to awaken interest of children, because only motivated children 

will listen, ask, think and learn something new. The preschool teachers have to planning 

activities according the age of the children, the differences between them and the children’s 

prior knowledge. 

Each educator motivates children on their own way. They can do this with puppets, didactic 

games, riddles, picture books, bags of surprise and with websites, or otherwise. In an empirical 

part I study which ways of motivating children preschool teachers know, which ones most often 

used in the planning of mathematical activities, why and how often. I was curious about how 

they get the knowledge for creation motivation to learning mathematics. The results of the 

survey questionnaire showed that more than half of the respondents think it is very important 

to motivate children before learning mathematical concepts, because, as they say, with 

introductory motivation we invite children to the activity and encourage to participate actively 

in next activities. Preschool teachers most often motivate children with didactic games, because 

with them they easiest motivate children and achieve the greatest success. Didactic games are 

also quickly accessible and very diverse. The least common way of motivating children to learn 

mathematical concepts is the World Wide Web. 

Most preschool teachers plans introductory motivation according on the age of the children. 

Children of different ages namely in their behavioural, physical and mental characteristics and 

abilities, which needs to be checked advance and activities adapted. There is no significant 

difference between educators with different years of working in choosing the ways of 

motivation. 

Most preschool teachers knowledge of motivating children to learn mathematical concepts get 

through professional literature, some from other preschool teachers and through seminars and 

other professional education within kindergarten. In spite of everything, most of them would 

like to additionally qualify of ways to motivating children. 

Keywords: preschool children, preschool teacher, motivation, ways of motivating 
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I  UVOD 

Otroci se že v predšolskem obdobju srečajo z matematiko. V vrtcu je pomembno, da otrok 

matematiko spoznava predvsem preko igre in vsakodnevne dejavnosti. Naloga vzgojitelja je, 

da načrtuje dejavnosti, s katerimi skuša doseči zastavljene cilje. Vzgojitelj išče različne 

možnosti za motiviranje otrok pri učenju matematike. Umska aktivnost otrok namreč potrebuje 

spodbudo, ki je lahko dobra motivacija in jo vzgojitelj pripravi z namenom spodbujanja 

miselnega toka otrok v želeno smer. Če bo otrok dobro motiviran, bo pozorneje spremljal in 

aktivneje sodeloval pri dejavnostih. Pri načrtovanju motivacijskih dejavnosti je ključno dobro 

poznavanje otrok in njihovih sposobnosti. Preveriti je potrebno, kakšno predznanje imajo o 

določenih matematičnih pojmih in na podlagi tega ugotoviti, kako načrtovati nadaljnje učenje 

oz. načrtovanje matematičnih aktivnosti. 

Diplomsko delo obravnava načine vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih 

pojmov, saj želim ugotoviti, koliko vzgojitelji poudarjajo uvodno motivacijo in različne načine 

motiviranja otrok.  

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu bom podrobneje 

predstavila motivacijo, opisala njene prvine ter motive in vzpodbude. Opredelila bom tudi učno 

motivacijo, ki je pomemben dejavnik v vzgojno-izobraževalnem procesu, in jo razdelila na 

notranjo in zunanjo motivacijo. Nekaj besed bom namenila tudi trem teorijam motivacije, ki še 

posebej sooblikujejo učni proces. Poudarek bo na vzgojiteljevem motiviranju otrok in 

njegovimi načini motiviranja. Opisala bom šest načinov motiviranja, in sicer didaktične igre, 

lutke, uganke, slikanice, vrečke presenečenja ter svetovni splet. Naštete načine sem si izbrala 

na podlagi opazovanja načinov motiviranja v času študentskega dela v vrtcu. 

V empiričnem delu prikazujem rezultate raziskave, s katero sem ugotavljala, katere načine 

motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov vzgojitelji poznajo in katere uporabljajo pri 

svojem delu, kateri je njihov najpogostejši način motiviranja otrok za učenje matematičnih 

pojmov in zakaj prav ta način uporabljajo najpogosteje. Zanimalo me je tudi, ali je izbor 

vzgojiteljevega načina motiviranja otrok odvisen od starosti otrok, ali leta delovne dobe 

vzgojiteljev vplivajo na njihov način motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov.  
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II   TEORETIČNI DEL 

 

1   MOTIVACIJA 

 

1.1   Opredelitev motivacije 

Motivacija je v najbolj splošnem pomenu usmerjeno vedenje oz. obnašanje (Kobal Grum in 

Musek, 2009). »Je silovita in zapletena moč, ki sproža naša dejanja.« (Kim, 2003, str. 9) 

Marentič-Požarnik (1980) motivacijo definira kot zbujanje človekove aktivnosti, njenega 

usmerjanja in uravnavanja, da bi se dosegli določeni cilji.  Kranjc (1982, v Podgoršek, 2009) 

dodaja, da motivacija pri človeku nastaja kot kopičenje energije pod vplivom zunanjih in 

notranjih dražljajev. Nakopičeno energijo človek porabi za svojo aktivnost, s katero sprosti 

nabrano napetost. Že Pečjak (1977, v Podgoršek, 2009) je razmišljala v tej smeri, ko je 

motivacijo opredelila kot proces, ki sproži aktivnost in žene sleherno posameznikovo vedenje 

in delovanje. 

Pojem motivacije opredeljujejo: vedenje, vzrok, namen, usmerjenost, cilj, itd. Pri tem se 

pojavljajo najrazličnejša vprašanja. Kaj vpliva na vedenje? Kako se nekdo v določeni situaciji 

obnaša? Ali obstajajo razlike v motivaciji pri ljudeh glede na spol, socialni status, poklic? 

(Kobal Grum in Musek, 2009). V množici vprašanj se za začetek omejimo na glavni dve: Zakaj 

se ljudje obnašamo tako, kot se obnašamo? in Čemu se ljudje obnašamo tako, kot se obnašamo? 

Pri preučevanju prvega problema iščemo vzrok, pri preučevanju drugega pa namen oziroma cilj 

vedenja (Kobal Grum in Musek, 2009).  Vzroke motivacije delimo na zunanje in notranje. Prvi 

so lahko pobude, dražljaji, situacije, pritiski, socialno okolje, slednji pa fiziološki procesi, geni, 

potrebe, cilji, zamisli, vrednote (Kobal Grum in Musek, 2009). V psihologiji motivacije 

opazujemo in merimo: izbiro vedenja, latenco vedenja, moč vedenja, smer vedenja, vztrajnost 

vedenja in emocionalne reakcije (Kobal Grum in Musek, 2009).    

»Motivacija ni vedno le pozitivna ali negativna, lahko je le zadovoljujoča ali jalova. Lahko je 

vse, nekaj ali nič od tega.« (Kim, 2003, str. 9) Bistvo motivacije ni samo v junaških, pozitivnih 

aktivnostih. Ljudje so motivirani tudi za negativne aktivnosti. Nekdo je lahko motiviran zato, 

da zagreši kaznivo dejanje. To je temnejša stran motivacije, vendar je tudi to motivacija (Kim, 

2003). 
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Različne smeri in raziskovalni pristopi pojem motivacije razlagajo zelo različno, pa vendar se 

vsi skladajo v opredelitvi, da je motivacija (Kobal Grum in Musek, 2009, str. 15, 16): 

a) »občutena oziroma doživljena napetost, ki je usmerjena k ali proti nekemu ciljnemu 

objektu; 

b) notranji proces, ki vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost k cilju usmerjenega 

vedenja; 

c) specifična potreba, želja ali hotenje, kot npr. lakota, žeja ali dosežek, ki spodbudi k cilju 

usmerjeno vedenje.« 

Motivacija je torej psihološki proces, ki usmerja in spodbuja naše vedenje (Juriševič, 2012). 

Nanaša se na čustva, stališča, misli, prepričanja in druge psihične vsebine, povezane z 

vedenjem. Pri tem pa nas zanimajo predvsem vzroki in nameni našega vedenja, saj motivacije 

ne moremo meriti neposredno, ampak prek vedenjskih sprememb, mnenj oseb in prepričanj o 

njihovi lastni motivaciji (Kobal Grum in Musek, 2009).  

Lamovec (1986, v Kobal Grum in Musek, 2009) navaja naslednje glavne sestavine 

motiviranega vedenja: povečano delovanje energije, usmerjenost k cilju, vztrajnost, moč in 

učinkovitost vedenja ter spreminjanje vedenja pod vplivom različnih nagibov ali motivov. Vsi 

psihični procesi se med seboj prepletajo in vplivajo na naše vedenje in doživljanje.  

 

1.2   Prvine motivacije 

Motivacijo sestavljajo tri prvine: potreba, dejavnost in cilj (Reeve, 2005). Kako uspešen bo 

posameznik pri delovanju je odvisno od motivacijske sile hotenja, da cilj doseže (Podgoršek, 

2009). Motivirano vedenje se začne, ko organizem zazna neuravnoteženo stanje zaradi 

nezadovoljenosti organizma. Pojavi se potreba, ki je začetna prvina motivacijske situacije. 

Potreba je lahko lakota, žeja, potreba po spanju, radovednost. Potrebe delimo na fiziološke, 

socialne in psihološke potrebe (Reeve, 2005). Potrebe vplivajo na posameznikovo motiviranost, 

da jih zadovolji. Zato je potrebno ustvariti vzdušje, v katerem bo vsak začutil potrebo po 

določenem znanju, s katerim bo dosegel svoj cilj in zadovoljil potrebe, hkrati pa bo tudi 

uresničeval cilje drugih udeležencev (Podgoršek, 2009). Potrebi sledi motivacijska dejavnost, 

ki organizem vodi k ciljem (predmetu, osebi, dogodku), s katerimi bi lahko zadovoljili nastali 

primanjkljaj in uresničili cilj (Kobal Grum in Musek, 2009). Cilji so tisti, ki sprožajo in 

usmerjajo delovanje posameznikov, in so torej motivacijski dejavniki (Podgoršek, 2009). S cilji 

želimo izravnati nastali primanjkljaj in zadovoljiti potrebo. Poznamo pozitivne in negativne 
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motivacijske cilje (Kobal Grum in Musek, 2009). Pozitiven cilj nas privlači, svoje vedenje 

usmerimo k doseganju tega cilja. Kadar pa je cilj negativen, nas odbija, bomo svoje vedenje 

usmerili stran od tega cilja. Določeni cilji so lahko za nekoga pozitivni in za drugega negativni 

(Kobal Grum in Musek, 2009).  

V osnovi ločimo dva nivoja motivacije: preživetje in uspeh (Kim, 2003). Za preživetje 

potrebujemo varnost, hrano, razmnoževanje. To so osnovne fizične potrebe, ki morajo biti 

izpolnjene, da zadovoljijo zahteve našega telesa. Šele ko so zadovoljene osnovne potrebe, 

začnemo posegati po višjih potrebah, kot so uspeh, samospoštovanje, osebna rast (Kim, 2003). 

Na te čustvene in druge potrebe mislimo, ko želimo motivirati druge. Vedeti moramo, katera 

od navedenih potreb je za neko osebo najpomembnejša v določenem trenutku, saj jo bomo le 

tako lahko uspešno motivirali. Upoštevati pa moramo tudi osebne sile, ki se lahko v trenutku 

spremenijo (Kim, 2003). »Kar motivira danes, je jutri lahko videti prazno in jalovo početje.« 

(Kim, 2003, str. 10). 

 

1.3   Motivi in vzpodbude 

Motivacija je zasnovana na motivih in vzpodbudah. Motivi so potrebe, ki izhajajo iz nas samih 

(Kim, 2003). So gibalne sile, ki izvajajo aktivnosti, jih krepijo in usmerjajo v cilje. Skupaj z 

motivacijo so za posameznika bistvenega pomena, saj so vodila, ki nas vodijo k določenemu 

cilju. Delo bo kakovostnejše opravljeno, uspeh bo večji, če bodo vsi, ki sodelujejo v dejavnosti 

oziroma procesu motivirani za svoje delo (Marentič-Požarnik, 1980).  Določeno obnašanje ima 

lahko mnogo možnih motivov. Vsak motiv za dejanje izhaja iz potrebe in želje, da jo 

zadovoljimo. Motivi se spreminjajo skozi življenje in se pojavljajo v mnogih različicah (Kim, 

2003). Za primer vzemimo zaključni izlet vrtčevskih otrok s starši v živalski vrt. Vsak ima svoj 

motiv za udeležbo na tem izletu. Starše motivira navdušenje njihovih otrok, otroke pa ogled 

živalskega vrta. 

Vzpodbude pa so nagrade, ki povezane z motivi postanejo motivacijske. Če želite otroka 

prepričati, da obišče zobozdravnika, mu obljubite npr. obisk zabaviščnega parka. Nekatere 

otroke bo lahko ta vzpodbuda visoko motivirala, druge, ki jim mogoče ni do zabaviščnih 

parkov, ampak bi raje dobili novo igračo, pa takšna spodbuda ne bo motivirala. Vzpodbuda 

mora biti torej za posameznika dovolj privlačna, da se bo zanjo pripravljen žrtvovati (Kim, 

2003).  Zavedati se moramo, da se ljudje različno odzivajo na iste spodbude. Dražljiva nagrada 

sama po sebi še ne bo motivirala k dejanjem. Odreagiramo le na tiste, za katere že obstaja nek 
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osnoven motiv. Ločimo notranje in zunanje nagrade, ki ljudi motivirajo k dejanjem (Kim, 

2003). K notranjim nagradam prištevamo čustva, ki nas motivirajo (ljubezen, sreča, priznanje, 

razumevanje, mir). Te nagrade so za dolgoročno motivacijo najmočnejše in najbolj osrečujoče, 

vendar pa zahtevajo tudi aktivno vlaganje čustvene energije. Zunanje nagrade pa so otipljivi 

predmeti (darila, napredovanja). Te nagrade je zelo lahko dajati in so močni motivatorji, vendar 

kratkoročni. Hitro nas zasvojijo in če te za neko dejanje motivira zunanja nagrada, jo pričakuješ 

tudi naslednjič, ko boš naredil enako. Kasneje lahko pričakujemo samo še več nagrad za enako 

količino vloženega truda (Kim, 2003). Pogosto vrednost nagrade ni nagrada sama, temveč 

čustvena izpolnitev. Otrok bo vzgojitelju pomagal pri ureditvi igralnice, če bo lahko na tabelo 

k svojemu imenu prilepil nalepko za pomoč. Ljubezen in priznanje, ki ju otroci prejmejo po 

skupnem opravljenem delu z nalepko, sta za njih neprecenljiva (Kim, 2003).  

Ključ do motivacije je razumeti motiv, ki se skriva za dejanjem. Motivi se lahko skozi dejavnost 

tudi spremenijo. Otrok se loti izdelave dekoracije z namenom, da bi pomagal pri okrasitvi 

igralnice, na koncu pa v tem resnično uživa. Osebno zadovoljstvo tako postane prvotni motiv, 

izdelovanje okraskov pa le druga korist (Kim, 2003). 

 

2   UČNA MOTIVACIJA 

Vsak učitelj se zaveda, da je motivacija pomembna za uspešno učenje (Marentič-Požarnik, 

2016). Ko govorimo o učni motivaciji, se vprašamo, kaj je tisto, kar učenca pripravi k učenju, 

ga pri tem usmerja, mu omogoča vztrajnost in določa intenzivnost, trajanje in kakovost. Učna 

motivacija je psihološki dejavnik učne uspešnosti, saj nizka vložena prizadevnost, učenčeva 

nepripravljenost sodelovanja pri pouku, težave z učenjem in hitro prenehanje ogrožajo 

kakovostno učenje (Peklaj idr., 2009). Vrsta in stopnja motivacije določata kakovost doseženih 

rezultatov in temeljitost učenja (Marentič-Požarnik, 2016). Motivacija soodloča, v kolikšni 

meri in kako učinkovito se bodo učenci nekaj naučili. Bolj motivirani učenci uporabljajo višje 

in kompleksnejše spoznavne procese in se zato tudi kakovostneje nekaj naučijo za razliko od 

manj motiviranih učencev (Jetton in Alexander, 2001, v Peklaj idr., 2009). Učitelji opažajo 

pomanjkanje motivacije pri učencih, njihovo naveličanost in odpor. Pravijo, da se učenci učijo 

samo še pod prisilo in za ocene (Marentič-Požarnik, 2016).  

Učna motiviranost je vedenjski izraz motivacije, razviden iz učenčeve miselne, vedenjske in 

čustvene naravnanosti za učenje (Juriševič, 2012). Z različnimi motivacijskimi spodbudami 

lahko učno motivacijo dodatno krepimo, spodbudimo, ozaveščamo, ali pa jo celo znižamo. 
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Motivacijske spodbude razdelimo v dve širši skupini: didaktične motivacijske spodbude in 

psihološke motivacijske spodbude (Juriševič, 2012). Primer didaktičnih motivacijskih spodbud 

je organizacija učnega okolja, izbira didaktičnih materialov, izbira načinov motiviranja; primer 

psiholoških pa vodenje učenca s povratnimi informacijami, učna podpora in usmerjanje pri 

učenju (Juriševič, 2012). 

Učitelj v pedagoškem procesu motivira učence za pridobivanje novih znanj. Z učenjem 

matematičnih pojmov učenci razvijajo tudi svoje navade in spretnosti ter dobivajo spodbudo za 

učenje (Podgoršek, 2009). »Učna motivacija je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni 

situaciji; obsega vse, kar daje (od zunaj ali od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu določa 

intenzivnost, trajanje in kakovost.« (Marentič-Požarnik, 2019, str. 196).  

Učenčeva pripravljenost za trud in kakovostno učenje je odvisna od mnogih dejavnikov. 

Opredeljujejo jo osebnostne značilnosti, sposobnosti učenca, pa tudi značilnosti zunanjega 

okolja in učne naloge. Med osebnostnimi lastnostmi je v raziskavah prevladala dimenzija 

vestnosti kot najmočnejši napovednik učne motivacije (Zupančič in Puklek Levpušček, 2005). 

Vestni učenci so po navadi pripravljeni trdo delati, so vztrajni tudi pri težkih nalogah in 

motivirani za doseganje razmeroma visokih ciljev. Izpolnjujejo cilje, usmerjeni so v 

obvladovanje naloge in razvoj lastnih potencialov (Peklaj idr., 2009). Med značilnostmi učnega 

okolja so za motivacijo učencev pomembne značilnosti učiteljevega vodenja, njegova 

motivacijska prepričanja o tem, kaj učence spodbuja k učenju in h katerim motivacijskim ciljem 

usmerja učence. Pomembne so tudi značilnosti družinskega okolja posameznega učenca: 

socialno-ekonomske razmere družine, intelektualne pobude s strani družinskih članov, 

pomembnost vrednot izobraževanja v družini ipd. Na učno motivacijo pa vpliva tudi učni 

kontekst, v katerem se odvija učenje. Učenci različno zaznavajo svoje učne in intelektualne 

zmožnosti, možnosti uspeha pri predmetih, zanimivost, zahtevnost in pomembnost predmetov. 

Misli in prepričanja v določenem kontekstu pomembno določajo pripravljenost učencev 

udejstvovati se pri nalogi ali predmetu (Peklaj idr., 2009). 

Juriševič (2012) učno motivacijo deli na notranjo in zunanjo motivacijsko naravnanost. 

 

2.1   Notranja motivacija 

Notranja motivacija se kaže v ustvarjalnosti, radovednosti, spontanosti, užitku, širjenju  

interesov in spretnosti. Cilj delovanja je v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa je v nas, saj 

želimo razviti svoje sposobnosti, spoznati nekaj novega in to razumeti, obvladati določeno 
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spretnost ter doseči, kar nas zanima (Podgoršek, 2009). Proces je pogosto pomembnejši od 

samega rezultata in nam sam po sebi daje zadovoljstvo. Prednost notranje motivacije je prav v 

večjem zadovoljstvu in pa tudi v njeni trajnosti v primerjavi z zunanjo, saj posameznik vztraja 

pri aktivnosti tudi ob odsotnosti zunanje podkrepitve ali kontrole. Pozitivni plati sta tudi 

kakovostnejša dejavnost ter boljši rezultati (Marentič-Požarnik, 2016). Notranjo motivacijo 

spodbujajo občutek samostojnosti, nadzora nad situacijo, možnost izbire (naloge, tempa dela, 

predmeta) in prepričanje v svoje sposobnosti (Marentič-Požarnik, 2019). Motiv radovednosti 

je težnja po spoznavanju novega in neznanega. Otroci so zelo radovedni, kar se kaže v 

neprestanem spraševanju odraslih ali v določeni aktivnosti. Z vstopom v šolo ta naravna 

radovednost počasi izginja. Spontana težnja po razumevanju pojavov se umakne, v ospredje 

pride težnja po zunanjih priznanjih in izogibanje negativnim posledicam npr. slabi oceni ali 

kazni. Poglobljena radovednost se pojavi ob srečanju s problemsko situacijo, kjer je potrebno 

poiskati in zbrati različne podatke in informacije (Marentič-Požarnik, 2019). 

Notranja motivacija v najčistejši obliki je, kadar se učimo zaradi lastnega interesa. Razlikujemo 

pa tudi med osebnimi in situacijskimi interesi (Marentič-Požarnik, 2019). Osebni interesi se 

začnejo razvijati že zgodaj in so razmeroma trajne pozitivne usmerjenosti. O situacijskih 

interesih pa govorimo, ko učitelj ustvari situacijo, ki prebudi interes tudi v tistih učencih, ki ga 

prej niso imeli. To je zmožnost, ki jo obvladajo učitelji intuitivno, lahko pa se jo delno tudi 

naučijo (Marentič-Požarnik, 2019). Interes prebudijo dejavnosti, ki so ravno prav izzivalne in 

zahtevne (ne previsoka in ne prenizka zahtevnost), učencem osebno nekaj pomenijo in jih 

miselno ter čustveno aktivirajo. Situacijski interesi se lahko postopoma prelevijo tudi v osebne 

interese. Učitelj naj bi, kjer koli je to mogoče, vključeval vsebine, ki so učencem zanimive, se 

povezujejo z njihovimi izkušnjami in obstoječimi interesi. Interes pomaga učencu, da tudi 

aktivnosti, ki mu delajo težave, opravlja z veseljem in lahkoto. Pri razvijanju interesa pa je 

pomembna tudi učiteljeva lastna angažiranost, da predstavi tudi svoj osebni pozitivni odnos do 

teme, pri tem pa mora biti iskren. Uporabi lahko uganke, kvize, učence osebno vplete in jih 

spodbudi, da izražajo svoja mnenja (Marentič-Požarnik, 2016).  

 

2.2   Zunanja motivacija 

Zunanje motivirani učenci se učijo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujen sestavni del učenja 

in kadar cilj ni v dejavnosti sami (npr. spoznati, razumeti določeno zgodovinsko dogajanje; 

igrati nek inštrument), ampak zunaj nje v določeni posledici (npr. v oceni, pohvali, v želji, da 
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nekomu ustrežemo, ali da se izognemo kazni) (Marentič-Požarnik, 2019). Učenje je tako 

sredstvo za doseganje pozitivnih posledic in izogibanje negativnim posledicam (Marentič-

Požarnik, 2016). Zunanja motivacija po navadi ni trajna in brez ustrezne zunanje podkrepitve 

običajno preneha (Podgoršek, 2009). Pogosto je povezana s pritiski, nizkim samospoštovanjem 

in zaskrbljenostjo, kadar zahtevnim ciljem nismo kos in menimo, da lasten trud ne more vplivati 

na izid. Vir prihaja predvsem iz okolja, v katerem posameznik živi. Na motivacijo vplivajo 

»pomembni drugi« – starši, učitelji in vrstniki (Marentič-Požarnik, 2016). Starši so tisti, ki že 

zelo zgodaj vplivajo na motivacijo svojih otrok z načini spodbujanja, vrednotenja otroškega 

znanja in dosežkov, s postavljanjem ciljev in reagiranjem na otrokov uspeh ali neuspeh 

(Podgoršek, 2009). Za zdrav duševni razvoj je pomembno, da starši otroku izražajo zaupanje in 

ljubezen, ne glede na otrokove dosežke. Nuditi mu morajo oporo in pomoč, da se nauči nekaj 

novega in da obstoječe znanje nadgradi (Marentič-Požarnik, 2016). Učitelji vplivajo s tem, ko 

jih ocenjujejo, komentirajo, pohvalijo in nagradijo. Na motivacijo vplivajo prek sredstev 

notranje in zunanje motivacije. K slednjim štejemo pohvalo, velikokrat pa se pojavi tudi 

negativno sredstvo, in sicer kazen (Podgoršek, 2009). Najobičajnejša sredstva so tudi nagrade, 

ocene in tekmovanje. Pohvalo in kazen pogosto ne uporabljamo dovolj premišljeno. Pohvalo 

bi morali usmeriti na konkretne prednosti neke dejavnosti ali dosežka in ne le na učenčevo 

sodelovanje, osebnost. Pohvala mora biti bolj stvarna kot pa osebna, spontana (ne rutinska) in 

pristna. Če je učenec dovolj motiviran, bo potreboval le še stvarno povratno informacijo, ki ga 

bo usmerila k nadaljnjemu delu. Pohvala naj bo usmerjena v napredek posameznega učenca, ne 

pa v primerjanje z ostalimi. Pri pohvali poudarimo pripisovanje doseženega vloženemu naporu, 

in ne samo sposobnostim, sreči, lahki nalogi. Učencu tako izrazimo zaupanje, da bo uspešen 

tudi v prihodnje (Marentič-Požarnik, 2016). Tudi očitanje napak in pomanjkljivosti naj bo 

stvarno, usmerjeno na konkretne napake procesa in ne na osebne napake. Povežemo jih s 

premajhnim naporom, nepravilnim načinom dela, nikoli pa s prenizkimi sposobnostmi. 

Uspešnejše bo, če bo odnos med učiteljem in učencem temeljil na zaupanju in spoštovanju ter 

če bo odrasel gledal otroka na štiri oči. Zavedati se moramo, da pohvala ali kazen ne bosta imela 

enakega učinka pri vseh učencih. Če je učenec notranje motiviran mu pohvala in kazen ne bosta 

dosti pomenili, za razliko od zunanje motiviranega učenca, ki lahko s pravilno izrečeno pohvalo 

ali očitanjem napak pridobi. Torej obe velja individualizirati (Marentič-Požarnik, 2016). Velik 

vpliv na vrednotenje dejanj, znanja imajo tudi vrstniki. Ti vplivajo na interese za dejavnosti, v 

šoli pa tudi že na vrednotenje znanja in učenje. Pomembno vlogo imata razredna klima in 

medsebojni odnosi, tekmovalni ali sodelovalni, pri čemer sodelovalni ugodno vplivajo na učno 

motivacijo (Marentič-Požarnik, 2019). 
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2.3   Odnos med notranjo in zunanjo motivacijo 

Raziskovalce od nekdaj zanima odnos med notranjo in zunanjo motivacijo. Ali z zunanjimi 

podkrepitvami tvegamo, da znižamo obstoječo notranjo motivacijo? Ali otrok, ki z veseljem 

riše, dokler ga ne začnemo nagrajevati z nalepkami za vsako dobro risbo, preneha risati, če ga 

prenehamo nagrajevati z nalepkami? Rezultati so pokazali, da zunanje spodbude znižajo interes 

in kakovost aktivnosti, zlasti kadar je bil otrok predhodno visoko notranje motiviran za svojo 

dejavnost (Marentič-Požarnik, 2016). Pri učenju se običajno sicer prepletata notranja in zunanja 

motivacija, čeprav prevladuje zunanja (učenje zaradi ocen). Notranja motivacija je v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah bolj zaželena kot zunanja, in sicer tako pri učencih kot tudi pri 

učiteljih, čeprav jo je težje doseči (Marentič-Požarnik, 2019). Zunanja in notranja motivacija 

se ne seštevata, ampak lahko ena drugo celo zmanjšata (Podgoršek, 2009). Pomembno je 

namreč, kako si posameznik razlaga pohvalo in nagrado. Ali kot kontrolo svoje dejavnosti ali 

kot priznanje za trud in informacijo o svojih sposobnostih. Še posebej v prvem primeru bo 

zunanja motivacija znižala notranjo. Če nagrada ne bo vezana na konkreten dosežek, temveč jo 

bo učenec dobil le zaradi sodelovanja v nalogi, jo bo doživel kot kontrolo oz. podkupnino. 

Kognitivni psihologi so različnih mnenj o tem ali se obe vrsti motivacije dopolnjujeta ali pa sta 

dva nasprotna pola. Izkušnje in raziskave kažejo, da se lahko v neki dejavnosti obe motivaciji 

povezujeta in medsebojno vplivata druga na drugo (Marentič-Požarnik, 2019). Delitev na 

notranjo in zunanjo je tako pretoga in ne more zajemati vseh ravni in vrst motivacije, zato 

prehod med zunanjo in notranjo motivacijo imenujemo storilnostna motivacija. Pri spodbujanju 

motivacije in njenem proučevanju je koristno razlikovati razloge, torej zakaj se dejavnosti 

lotevamo; odločitev, da bomo v dejavnost vložili naš čas in trud; vztrajanje, da dejavnost 

izpeljemo do konca (Marentič-Požarnik, 2016).  

 

3   TEORIJE MOTIVACIJE 

Obstaja več uveljavljenih motivacijskih teorij. V vzgojno-izobraževalnem procesu so se 

uveljavili zlasti trije teoretski pristopi, ki v ospredje postavljajo različne vidike posameznikove 

motiviranosti za dejavnost (Peklaj idr., 2009). To so vedenjska, spoznavna in humanistična 

teorija (Podgoršek, 2009). Vsaka od teorij ima svoje prednosti in jo je možno uporabiti v 

mnogih življenjskih situacijah, vendar je splošna teorija o motiviranosti ljudi v vseh situacijah 

težko določljiva (Podgoršek, 2009). Motivacija je odvisna od razumevanja ljudi in njihovih 

potreb ter hotenj (Kim, 2003). Cilj vsake motivacijske teorije je ugotoviti, zakaj se ljudje 
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obnašajo tako kot se (Podgoršek, 2009). Ključ do uspešnega motivatorja pa je sposobnost 

prepoznati in izpolniti te osnovne potrebe (Kim, 2003).  

 

3.1   Behavioristična teorija 

Do začetka 60-ih let je razvijanje in raziskovanje učne motivacije obvladovala behavioristična 

oz. vedenjska teorija (Marentič-Požarnik, 2016). Gre za psihološko smer, ki preučuje na zunaj 

opazno vedenje učencev, poudarja vplive okolja in zanemarja posameznikovo doživljanje, ker 

ga ni mogoče objektivno meriti (Juriševič, 2012). V skladu s to teorijo so torej pomembne 

predvsem posledice ravnanja, ki so lahko pozitivne ali negativne (Peklaj idr., 2009). Pozitivna 

podkrepitev (nagrada, pohvala, dobra ocena) izzove zadovoljitev posameznikove potrebe. 

Negativna podkrepitev pa je neprijetno stanje, ki se mu želi učenec s svojim vedenjem izogniti 

ali prekiniti neprijetno situacijo (Peklaj idr., 2009). Posebej pomembna in učinkovita je 

pozitivna podkrepitev, ki čim prej sledi dejanju. Vsak pogosteje izvaja aktivnosti, za katere je 

pozitivno podkrepljen z nagrado, pohvalo ali informacijo, da je njegovo ravnanje pravilno. 

Takšna pozitivna podkrepitev ima poleg spoznavne tudi motivacijsko funkcijo, saj spodbudi 

ljudi, da vztrajajo in se trudijo, da bi dosegli čim več pravilnih rešitev in čim boljše rešitve. 

Pojavi pa se tudi negativna plat, saj je problematično, če celotno človekovo motivacijo 

dojemamo le skozi behaviorističen pristop (Marentič-Požarnik, 2016).  

 

3.2   Kognitivna teorija 

Izkustvena, kognitivna ali spoznavna teorija utemeljuje, da ljudi najbolj motivirajo stvari, ki jih 

zanimajo, so jim zabavne in v njih prebudijo radovednost (Kim, 2003). S kognitivnim 

pristopom se je pozornost preusmerila na notranje motivacijske spodbude in želje učenca, da 

doseže zadovoljitev, izpolni potrebo, ali pa odgovori na vprašanje (Juriševič, 2012). 

Kognitivisti poudarjajo pomen predznanja, ciljev in pričakovanj glede na to, kako se bo kdo 

učil novih pojmov, kako jih bo organiziral in kako uspešno jih bo priklical. Jean Piaget je 

ugotovil, da ob neskladnih izkušnjah pride do pojmovnih sprememb. Ko učenec razrešuje 

konflikt, si postopno gradi ustreznejše predstave o svetu (Marentič-Požarnik, 2019). 

Na učence ne delujejo le podzavestne sile in zunanje podkrepitve, temveč se v posameznih 

situacijah lahko človek sam odloča glede na zastavljene cilje in pričakovanja ter kakšen pomen 

pripisuje vplivom. Konstruktivistični pogled je posebej poudaril, da si vsak posameznik 
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različno razlaga vplive in je tako vsak motiviran drugače (Marentič-Požarnik, 2016). »V 

nasprotju z nagradami dajejo učiteljeve povratne informacije učencu jasnejšo predstavo o 

njegovem učnem delu in tako motivirajo za nadaljnje učenje.« (Juriševič, 2012, str. 62). 

 

3.3   Humanistična teorija 

»Humanistični psihologi posameznikovo dejavnost pojasnjujejo na podlagi zadovoljevanja 

potreb oziroma učenčeve zavestne notranje motivacije – učence za učenje motivirajo potrebe, 

ki (še) niso zadovoljene.« (Juriševič, 2012, str. 57) Poudarjajo posameznikovo naravno željo 

po samouresničevanju in osebni rasti ter samodoločenosti (Peklaj idr., 2009). Abraham Maslow 

je človekove potrebe razdelil v hierarhično piramido, v kateri razlikuje več vrst potreb 

(Marentič-Požarnik, 2016): 

1. fiziološke potrebe; 

2. potrebe po varnosti (strukturi in redu); 

3. potrebe po pripadnosti in ljubezni; 

4. potrebe po spoštovanju; 

5. potrebe po spoznanju; 

6. estetske potrebe (po skladnosti, lepoti); 

7. potrebe po samouresničevanju. 

Humanistični pristop poudari šolsko klimo, osebnostne lastnosti učiteljev, povezane s čustveno 

podporo učencem (Juriševič, 2012). Opozarja na pomembnost povezovanja vseh oblik učenja 

z osebnimi izkušnjami, radovednostjo, igrivostjo, težnjo k smislu, pozitivnimi čustvi in z 

odnosom brezpogojnega zaupanja in spoštovanja med učencem in učiteljem (Marentič-

Požarnik, 2016). Ko bomo otrokom zagotovili udobno igralnico, v kateri bosta veljala red in 

pravila, kjer bodo otroci lahko spletli prijateljske vezi in kjer bodo od vzgojitelja dobili 

priznanje za dosežke, šele takrat se bodo otroci lahko kakovostno učili, umetniško ustvarjali in 

osebno rastli (Marentič-Požarnik, 2016).  
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4   MOTIVIRANJE UČENCEV (NALOGE PEDAGOGA) 

Motiviran učenec se z veseljem uči, razširja svoje interese in zadovoljuje potrebe. Z izrazom 

učenec lahko poimenujemo vsakega posameznika, ki se uči, seveda v različnih okoliščinah (npr. 

v šoli, vrtcu) in na različne načine. Nemotiviran učenec pa se bo brez veselja, z odporom in 

prisilo lotil aktivnosti. Pri tem ne bo izrabil vseh svojih sposobnosti, saj bo imel slabo miselno 

koncentracijo. Krivulja pozabljanja pri njih bo padala hitreje kot pri motiviranih učencih. Ker 

se nizko motivirani učenci učijo le zaradi zunanjih dejavnikov, bodo usvojeno znanje hitro 

pozabili. Tako kot so kratkoročni zunanji motivi, tako je tudi z učenčevim znanjem. Le 

spoznanje učencev, kako pomembno je znanje za življenje, lahko vpliva na trajnejše znanje 

(Podgoršek, 2009).  

Mlajše učence pa je potrebno motivirati, da se bodo stvari lotili z zanimanjem, saj še ne 

razmišljajo o tem, da bodo znanje ohranili in da bo za njih kasneje koristno. Pedagog (tj. učitelj 

ali vzgojitelj) lahko učence motivira npr. z didaktičnimi igrami, ugankami, slikanicami, 

vrečkami presenečenja in matematičnimi vsebinami na spletu. Kako temeljito bo učenje in 

kakšna bo na koncu kakovost doseženih rezultatov, odločata vrsta in stopnja motivacije. Pri 

učencih s slabšo motivacijo obstaja nevarnost, da bodo obstali le pri izhodiščnem viru. Zato jim 

morajo pedagogi nuditi pomoč in jih dodatno motivirati (Podgoršek, 2009). Pedagog lahko 

zvišuje notranjo motivacijo učencev tudi s pomočjo nagrad. Učinkovite nagrade so tiste, ki se 

neposredno nanašajo na kakovost učenčevega dela. Nagrade najbolj spodbudijo motivacijo v 

primerih, kadar naloga sama po sebi ni zanimiva. Pri učencih so pohvale, spodbude in socialna 

priznanja učinkovitejša kot materialne nagrade. Nagrade pa lahko tudi zmanjšajo motivacijo v 

primerih, ko so učencem naloge zanimive in jih opravljajo brez pričakovanja nagrade, kadar so 

materialne in vnaprej obljubljene ter kadar jih pedagogi podelijo tudi ob neuspešno opravljeni 

nalogi. Nekateri opozarjajo, da bi morali pedagogi poiskati druge motivacijske strategije, ki 

bodo usmerjene v povečanje zanimanja za snov (Peklaj idr., 2009). 

Da bi lahko pedagogi motivirali učence za učenje matematičnih pojmov, morajo biti najprej 

sami motivirani. Sansone (2000, v Podgoršek, 2009) pravi, da pedagoški delavci s svojim 

ravnanjem na motivacijo vplivajo tudi nezavedno (npr. s povečanjem povratnih informacij). 

Njihov cilj je učenec, ki pozna in razume matematične pojme. Znanje, sposobnost in 

motiviranost pedagogov so tisti dejavniki, ki prispevajo k večji učinkovitosti. Od motiviranosti 

pedagogov in medsebojnega sodelovanja pa je v veliki meri odvisna tudi motivacija učencev 

za učenje matematičnih pojmov (Podgoršek, 2009). Z rednim in sistematičnim izvajanjem 
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dejavnosti bo pedagog vplival ne samo na spreminjanje vedenja učencev, ampak tudi na njihovo 

znanje o matematičnih pojmih ter na njihovo motivacijo za učenje teh (Podgoršek, 2009). 

Pedagog naj bi znal presoditi, kakšne so individualne razlike med učenci glede na stopnjo in 

vrsto motiviranosti. Tu ločimo nemotivirane učence, zunanje motivirane učence (motivira jih 

predvsem strah pred neuspehom, kaznijo), učence s ponotranjeno motivacijo (vestno sodelujejo 

v aktivnostih, vendar so še vedno močno odvisni od zunanjih pobud), učence z mešano 

motivacijo (včasih notranja, včasih zunanja) in notranje motivirane učence (problemi in 

dejavnosti jih zanimajo sami po sebi, ne pričakujejo nagrad) (Marentič-Požarnik, 2016). Naloga 

pedagoga je, da pri motiviranih učencih krepi njihovo vedenje, pri nemotiviranih pa skuša 

izhajati iz njihovih interesov, na podlagi katerih prilagodi dejavnosti. Pri teh učencih je 

potrebno spodbujati tako notranjo kot zunanjo motiviranost (Juriševič, 2012). Pedagog naj 

opredeli tudi motivacijske cilje in načrtuje motivacijske strategije (kako pridobiti in vzdrževati 

pozornost). Učenci in skupine se med seboj zelo razlikujejo, zato z enako strategijo ne moremo 

pritegniti vseh. Najučinkovitejše so strategije, ki kombinirajo jasne in visoke cilje, izzivalne 

dejavnosti in projekte, dobro vzdušje in odnose, medsebojno pomoč in hkrati razvoj 

samostojnosti in odgovornosti (Marentič-Požarnik, 2016). 

Metoda dela, ki jo bo pedagog uporabil pri svojem delu z učenci, je zelo odvisna tudi od teorije 

učenja, ki jo zagovarja. Če pod drobnogled vzamemo le obe skrajnosti, potem bi izpostavili 

behavioristično in konstruktivistično teorijo učenja. Behavioristična teorija zagovarja prenos 

znanja s pedagoga na učenca, pri čemer učenec pasivno sprejema informacije. 

Konstruktivistična teorija pa poudarja aktivno vlogo učenca v procesu učenja, kjer pedagog 

učencem organizira situacije, ki jih bodo spodbudile k učenju in jih motivirale za učenje. Torej 

konstruktivistična teorija je v primerjavi z behavioristično teorijo učenja za učenca bolj 

motivacijsko naravnana (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009).  

Motivacija je del posameznikove osebnosti in spreminjati jo pomeni spreminjati njegovo 

vedenje ter vplivati na osebnostne značilnosti posameznika. Kako visoka bo posameznikova 

motivacija, je odvisno od njegovih potreb in želja, da doseže zastavljene cilje ter od motivacije 

pedagoga. Poleg vsega pa je potrebno upoštevati, da se motivacija med samim vzgojno-

izobraževalnim procesom zelo spreminja (Podgoršek, 2009).   
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5 NAČINI MOTIVIRANJA OTROK ZA UČENJE 

MATEMATIČNIH POJMOV 

»Otrok pri usvajanju matematičnih pojmov »preide« tri ravni: konkretno, slikovno in 

simbolno.« (Zuljan in Cotič, 2009, str. 277) V predšolskem obdobju je najpomembnejša prva 

raven, konkretno-izkustvena, saj otrokov svet zaenkrat sestavljajo predvsem konkretne stvari 

in operacije. Prva raven je obvezna stopnja v razvoju kognitivnih procesov, zato mora imeti 

otrok za oblikovanje matematičnih pojmov na voljo različne igrače in druga didaktična sredstva 

ter konkretni material (Labinowitz, 1994, v Zuljan in Cotič, 2009). Matematiko bo otrok 

spoznaval predvsem skozi igro, vendar pa se ne smemo odrekati tudi ostalim dejavnostim, ki 

so glede na zastavljene cilje lahko enako ali bolj strokovno upravičene. Zmotna je torej trditev, 

da se otroci vsega naučijo skozi igro. Vrste različnih dejavnosti in iger nudijo otroku možnost, 

da usvaja matematične pojme in koncepte z različnih področij (logika, jezik, geometrija, 

merjenje, števila, obdelava podatkov ipd.) (Zuljan in Cotič, 2009). 

V nadaljevanju bom opisala šest načinov, s katerimi si lahko pomagamo pri motiviranju otrok 

za matematične vsebine v vrtcu. To so didaktične igre, lutke, uganke, slikanice, vrečke 

presenečenja in svetovni splet. Naštete načine sem si izbrala na podlagi opazovanja motiviranja 

otrok v času študentskega dela v vrtcu. 

 

5.1   Didaktične igre 

Igra je zelo koristna za otroka, saj vpliva na njegov kognitivni in socialni razvoj, razvoj 

motorike, otrok preko nje pridobiva izkušnje, znanje ipd. Skozi igro otrok spoznava tudi fizično 

okolje in pravila v njem. S pomočjo pridobljenih izkušenj otrok oblikuje pojme, se uči misliti 

in reševati probleme, s katerimi se srečuje (Klemen, 2010). Posebna vrsta iger pa so didaktične 

igre. To so igre s pravili, ki razvijajo duševne funkcije in sposobnosti otrok (Klemen, 2010). 

Otroke z njimi spodbujamo k natančnemu opazovanju, primerjanju, štetju, prepoznavanju 

podobnosti in razlik v barvi, velikosti, obliki … Otrok ob didaktičnih igrah razvija in utrjuje 

motoriko, čutila, govor, miselne sposobnosti, ustvarjalnost, domišljijo, izkušnje in znanje, 

spoznava vrstnike in tudi samega sebe. Vse te lastnosti otrok seveda pridobi tudi z običajno igro 

(Klemen, 2010). Razlika je samo ta, da z didaktičnimi igrami želimo izpolniti točno določen 

cilj, ki smo si ga predhodno zastavili (Klemen, 2010). Didaktične igre so poleg ciljev 

sestavljene še iz vsebine, pravil in poteka igre (Senica, 2009). Vsebina vključuje seznanjanje 

otroka z igro in nalogami, pravila pa so kratka, natančna ter prilagojena otrokovim zmožnostim. 
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Potek iger mora biti privlačen za otroke in jih mora motivirati za nadaljnje delo. Primeri 

didaktičnih iger so domine, pari, Črni Peter, leti-leti, labirinti, Človek ne jezi se, križanke, 

rebusi, sestavljanke, kocke, pantomima, tihi telefon in vzorci (Senica, 2009). 

Avtorji menijo, da lahko vsaka igrača spodbuja učenje. Od otrok je namreč odvisno, ali bodo 

določen predmet uporabili kot igračo, ki jo uporabijo v svoji prosti igri, ali pa kot pripomoček 

za razvijanje spretnosti in učenje matematičnih pojmov. Pozorni pa moramo biti, saj so visoko 

strukturirane didaktične igre oblikovane specifično, otrok lahko nalogo reši na točno določen 

način, zato tudi omejujejo in zavirajo otrokovo igro (Klemen, 2010). Vzgojitelji morajo kljub 

temu pri izbiri didaktičnih iger paziti, da ne postanejo nezanimive; to se lahko zgodi, če so 

prezahtevne ali prelahke. Igro morajo pravi čas ustaviti, še preden se otroci naveličajo ali 

utrudijo (Senica, 2009).  

Usvojeno znanje pri didaktičnih igrah je dolgoročno, saj otroci temo doživijo. Dobra didaktična 

igra otroka popolnoma prevzame in vključi vsa njegova čutila. Omogoča mu preizkušanje na 

lastni koži, saj otroka izziva in ga naredi pozornejšega, posameznik pa ima občutek, da 

nadzoruje okolje. Učenje preko didaktičnih iger je zato bolj zanimivo in učinkovito (Mrak 

Merhar, Umek, Jemec in Repnik, 2013).  

Didaktična igra mora vplivati na učenčevo mišljenje. V otroku mora izzvati mentalno aktivnost, 

ki je potrebna za razumevanje matematičnega pojma, drugače je igra didaktično neprimerna 

(Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009).  

 

5.2   Lutke 

Lutka je zelo priljubljen in učinkovit način dela z otroki, saj lahko z njo dosegamo najrazličnejše 

cilje (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Če želimo, da lutka oživi, ji moramo nameniti svojo 

pozornost, še posebej s pogledom. S tem vanjo usmerimo energijo in skozi njo vzpostavimo 

komunikacijo z otrokom. Lutka bo prepričljiva in oživljena le, če ji bomo vdahnili vse tri nivoje 

stilizacije, po katerih je prepoznavna: vizualno, glasovno ter gibalno (Borota, Geršak, Korošec 

in Majaron, 2006). Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010, str. 82) pravita: »Poznamo različne 

lutke. Najpreprostejše so lahko naši prsti in roke. Poznamo pa še: 

 mimične lutke (roke, nogavičke, papirnate vrečke …), 

 ploske lutke (lutke na palici), 

 marionete (lutke na nitkah), 



Strniša, N. (2019). Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF                                   

16 

 

 telesne lutke (nošene pred animatorjem).«  

Pomembne komponente pri lutkah so material, oblika in barva. Ročno izdelana je lahko iz 

blaga, usnja, vrvic, lesa … (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Lutka je posrednik med 

otrokom in odraslim ter tudi okoljem. Preko lutke se otroci lažje izražajo, saj jim predstavlja 

ščit pred svetom. Otrok se z njo počuti pomemben, kar pripomore k boljši samozavesti in 

gradnji pozitivne samopodobe otrok. Izboljšuje se tudi otrokovo komuniciranje in izražanje 

(govor, izgovorjava, tvorjenje dialogov, bonton). Z lutko se lahko otroci tudi neverbalno 

izražajo. Pozitivno vpliva na pozornost in koncentracijo, razvija domišljijo in je tudi odlično 

motivacijsko sredstvo. Vzgojitelj lahko preko lutke otrokom preda sporočilo, ki se otrokom na 

ta način bolj vtisne v spomin. Pozabiti ne smemo niti vpliva na čustven in socialni razvoj 

(razvijanje empatije, sposobnost reševanja problemov ipd.) (Kozinc, 2017).  

Lutka je zelo radovedna, rada sprašuje in je pripravljena pomagati otroku ob najrazličnejših 

situacijah (ga potolaži, opozori). Lutka poskrbi, da se otrok počuti enakovredno in na ta način 

sproščeno sodeluje v učnem procesu. Ob njeni prisotnosti se otroci hitreje opogumijo, učijo pa 

se le, če so aktivni udeleženci učnega procesa. Otroci se s pomočjo lutke hkrati učijo in uživajo 

(Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

Kadar želimo z lutko izobraževati otroke, lutka postane medij za izražanje razumevanja sveta, 

narave, odnosov, matematičnih pojmov … Lutka je vzgojitelju v veliko pomoč pri 

posredovanju vzgojno-izobraževalnih vsebin na zanimiv in vznemirljiv način. Pomaga mu 

lahko, ko iščemo način, kako dobro motivirati otroke. Prizore z lutko je najbolje sproti 

prilagajati odzivu in vzpodbudam otrok. Raziskava o uporabi lutke v razredni situaciji 

(Korošec, 2004), v katero je bilo vključenih okrog petdeset zapisov učiteljic, ki poučujejo v 

šolah po Sloveniji, je pokazala, da so različne lutkovne tehnike odličen medij pri posredovanju 

nove učne snovi otrokom, pri iskanju informacij, pri ponavljanju in utrjevanju ter tudi pri 

preverjanju znanja. Lutke namreč otrokom omogočajo učenje z zabavo in sproščenostjo. Otrok 

lahko lutki razloži nekaj, kar ona ne zna, in s tem snov še sam mimogrede usvoji. Obenem pa 

se sploh ne zaveda, da se je poleg igre tudi učil. S pomočjo lutke otroci niso več le pasivni 

poslušalci, temveč aktivno soustvarjajo učni proces (Korošec, 2004). Nekateri otroci prav 

zaradi treme in strahu ne morejo pokazati svojega znanja. Posredna komunikacija z lutko pa 

jim to olajša. »Različne preproste lutkovne tehnike so nam v pomoč pri doseganju kurikularnih 

ciljev, pri boljši motivaciji za delo, pri dobrem pomnjenju in razumevanju učne snovi.« (Borota 

idr., 2006, str. 129).  
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5.3   Uganke 

Uganke so govorne igre, namenjene razvedrilu in zabavi, v sebi pa skrivajo še veliko pozitivnih 

lastnosti, med drugim otroke spodbudijo k razmišljanju in jih motivirajo. Otroški možgani so 

namreč radovedni in polni domišljije (Rodari, 1996). Uganke redko uporabljamo same, pogosto 

so v sklopu vsebin kakšnega besedila ali didaktične igre. Otroci se radi igrajo igre uganka-

razvozlanka in ugani po opisu (Lipnik in Matić, 1993). Uganke lahko zberemo in predstavimo 

tudi po vsebini, npr. letni časi, živali, vremenski pojavi. Posebna vrsta ugank pa so različne 

premetanke, zanke, dopolnjevanke ipd. Uganke lahko najdemo v različnih zbirkah, poiščemo 

pa jih lahko tudi v revijah, kot sta Cicido in Ciciban (Kordigel in Jamnik, 1999). Od začetka 

lahko otrokom pomagamo tako, da zraven ugank istočasno pokažemo tudi predmete, dele telesa 

oz. tisto, o čemer uganka govori. Ko so tega vajeni, lahko pripovedujemo samo uganke, ne da 

bi zraven kazali, kar je potrebno uganiti (Lipnik in Matić, 1993). Voglar je zapisala celo vrsto 

predlogov, kako otrokom zastavljamo uganke. Uganko otrokom preberemo, oni pa rešitev 

povedo; jo narišejo ali izrazijo z gibanjem; opisani predmet poiščejo v prostoru; med slikami 

poiščejo tisto, na kateri je upodobljena rešitev; glasovno oponašajo to, o čemer govori uganka. 

Med zastavljanjem ugank pazimo, da otrokom ne pokažemo slike prehitro, saj sicer ne bodo 

poskušali uganiti, ampak bodo kar takoj povedali, kar vidijo (Kordigel in Jamnik, 1999). Otroke 

spodbudimo, da tudi sami poskušajo sestaviti uganke. Predmet govorne igre je potrebno najprej 

zastaviti v obliki uganke. Za besedo pripravimo opis, v katerem izrazimo lastnosti izbrane 

besede (Lipnik in Matić, 1993). Seveda pa lahko otrok uganke sestavlja ob sliki ali sestavlja 

gibalne in glasbene uganke (Kordigel in Jamnik, 1999). Otroci bodo pri tem verjetno 

potrebovali malo pomoči, zagotovo pa bodo z velikim zanimanjem poskušali rešiti zastavljeno 

uganko (Rodari, 1996). Uganke in pregovore lahko vedno mimogrede uporabimo tudi pri 

raznovrstnih igrah z otroki. Tako jih bodo spoznavali spontano in nevsiljivo (Lipnik in Matić, 

1993).  

Kadar otrokom zastavljamo uganke, da bi jih motivirali, jih povežemo z vsebino, ki jo želimo 

obravnavati. Besedo ali matematični pojem postavimo v obliki zvitega vprašanja, ki ga otroci 

dopolnijo z besedo, gibanjem, risanjem, iskanjem določenih predmetov v prostoru ipd.  Ugibajo 

lahko skriti predmet, manjkajoči del slike, simbole, oblike, zaporedja ipd. Uganka bo otroke 

spodbudila k razmišljanju in doseganju ciljev, ki si jih je zastavil vzgojitelj. Na ta način si bodo 

ustvarili povezave in logično sklepali. S pomočjo uganke si bodo stvari tudi lažje zapomnili. 

Besedne igre lahko tudi dopolnjujemo in nadgrajujemo. Otroci bodo širili svoje znanje, uganke 

samostojno reševali in kasneje tudi oblikovali (Lipnik in Matić, 1993). 



Strniša, N. (2019). Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF                                   

18 

 

In zakaj imajo otroci uganke tako radi? Mogoče zato, ker v koncentrirani obliki in skoraj 

simbolično predstavljajo njihovo izkustvo v osvajanju resničnosti. Za otroka je že lastno bivanje 

v svetu uganka, ki jo morajo rešiti, zato jo vedno znova rešujejo z vprašanji. Rešitev pa pride 

velikokrat na presenetljiv način. Od tod se poraja užitek, da bi skozi igro okusili vznemirjenje 

iskanja in presenečenja. V izzivih pa se krepi otrokova samozavest, njegova sposobnost rasti, 

užitek spoznavanja in bivanja (Rodari, 1996). 

 

5.4   Slikanice 

Slikanica je zvrst mladinske književnosti, v kateri sta slika in beseda neločljivo povezani 

(Pezdirc Bartol, 2016). Slikanica je vedno odprta glede literarnih zvrsti in vrst, saj vsebuje tako 

prozo, poezijo kot tudi dramatiko. Lahko je avtorsko delo ali pa gre za besedilo iz ljudskega 

slovstva. Slikanica je posebna zvrst knjige, ki sledi razvojnim obdobjem otroka vse od 

zgodnjega predbralnega obdobja do zgodnjega šolskega obdobja. Namenjena je torej predvsem 

otrokom od 3 do 9 leta in ima izredno kompleksen vpliv na njihovo estetsko doživljanje 

(Pezdirc Bartol, 2016). Ločimo več tipov slikanice, didaktično najbolj uporabna pa je delitev 

na klasično slikanico, avtorsko slikanico, aktivizirajočo slikanico in naslovniško odprto 

slikanico (Marjanovič Umek, 2001). Najobsežnejša skupina slikanic so klasične slikanice, kjer 

gre za sodelovanje književnega ustvarjalca in ilustratorja. V priročniku h Kurikulu za vrtce: 

Otrok v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001) med znanimi starejšimi slikanicami te vrste omenijo 

Moj dežnik je lahko balon (ilustrirala Marlenka Stupica, 1962) in Muco Copatarico (ilustrirala 

Ančka Gošnik Godec, 1957), obe je napisala Ela Peroci. K sodobnejšim slikanicam spada 

Abecedarija (Dane Zajc in Milan Bizovičar, 1975), ki je izrazito igriva, barvno bogata, polna 

humornih domislic, likovnih rešitev in besedilnih vzorcev.  Seveda obstaja še veliko kvalitetnih 

sodobnih slikanic, zato bi težko našteli vse (Marjanovič Umek, 2001). Ker živimo v času podob, 

je tudi v slikanicah možno opaziti povečan vizualni delež. Gre za avtorske oziroma nebesedne 

slikanice, ki dopuščajo odprto vizualno branje in številne interpretacije (Pezdirc Bartol, 2016). 

Pri njih je ilustrator hkrati tudi pisec besedila (če to obstaja) (Marjanovič Umek, 2001). Med 

temi so v prispevku Drugačnost in identiteta v slikanici (Pezdirc Bartol, 2016) Amaliettijeva 

slikanica Maruška potepuška (2012), Deček in hiša (Maja Kastelic, 2015) ter Zgodba o sidru 

(Damijan Stepančič, 2010). Aktivizirajoča slikanica je poseben tip besedila, ki otroka vabi in 

spodbuja k igri. Najpreprostejši tip slikanice, ki jo sooblikuje otrok, je kakovostna pobarvanka 

z literarnim besedilom (Marjanovič Umek, 2001). Poznamo tudi abecerim, ki ga avtorji 

opredeljujejo kot manj inovativen tip slikanice. Predstavlja spodbudo otroku za igro s črkami 
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in glasovi. Primer takšne slikanice je Grafenauerjeva Abeceda (1977). Zadnji tip slikanice je 

naslovniško odprta slikanica, v katerih so ilustrirana dela za odrasle. Primeri iz prakse so 

pokazali, da starejši otroci z ustrezno motivacijo razumejo tudi takšne slikanice. Mednje lahko 

štejemo tudi Povodnega Moža (France Prešeren) (Marjanovič Umek, 2001).  

Nikolaj (2003, v  Pezdirc Bartol, 2016) je omenila, da so slikanice medij, namenjen skupnemu 

branju in ogledovanju slik otrok in odraslih, saj otroci v predšolskem obdobju večinoma še ne 

znajo brati. Slikanica je tako namenjena več generacijam, zato so v njih namenoma takšne 

tekstovne in vizualne vrzeli, ki jih otroci in odrasli različno zapolnjujejo. Otroci se bodo 

poglabljali v slikanice tam, kjer se bodo dobro počutili in kjer bodo tudi odrasli z veseljem 

segali po knjigah (Erženičnik Pačnik, 1999). 

V vrtcu so slikanice otrokom dostopne ves čas. Otrok se preko slikanic uči, lahko pa so koristen 

pripomoček tudi za pridobitev otroške pozornosti in uvod v nadaljnje delo s postavljanjem 

izzivov. Slikanico izberemo v povezavi z obravnavanjem željenih pojmov, tudi matematičnih. 

Za vsako slikanico poiščemo čim več aktivnosti, ki jih izvajamo ob ali po branju slikanic 

(Brewster in Ellis, 2002). Pazljivo izbrane slikanice lahko pripomorejo k napredku tudi na 

matematičnem področju (števila, štetje, merjenje, velikost, podobnost oz. različnost, 

napovedovanje časa, prepoznavanje oblik, simbolov, vzrokov in posledic). Omeniti velja Erica 

Carla, saj so njegove slikanice izrazito povezane z matematiko. Slikanica Zelo lačna gosenica, 

je npr. primerna za utrjevanje štetja do pet, slikanica Petelinček je šel po svetu pa za učenje 

štetja do deset. S pomočjo živahne slikanice Godrnjava pikapolonica, se otroci seznanjajo s 

pojmi časa, velikosti in oblik.  

Pri izboru slikanic moramo paziti na starost otrok, jezikovno raven, kulturno ozadje in na 

interese naše skupine. Izbrana slikanica mora otroke pritegniti v prvih nekaj povedih, da bo 

dosegla svoj namen (Brewster in Ellis, 2002). 

 

5.5   Vrečke presenečenja 

Motivacija za učenje matematičnih pojmov je lahko tudi vrečka presenečenja. Presenečenja 

motivirajo odrasle, kako ne bi tudi otrok. Otroci so po naravi radovedni, in seveda prav vse 

zanima, kaj se skriva v njej. Vanjo lahko vzgojitelji pripravijo in skrijejo različne predmete, 

fotografije, kartice s simboli, ipd. Otroci bodo z nestrpnostjo čakali, kaj bodo otipali oz. kaj 

bodo potegnili iz vrečke (Leskovar, 2017). V vrečko lahko damo tudi geometrijska telesa. Vsak 

otrok izžreba eno telo in ga poskuša poimenovati. Spodbudimo jih, da v prostoru poiščejo 
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podobne oblike, jih poimenujejo in povedo, v čem vidijo podobnost. V vrečki se lahko skriva 

naloga za otroke, npr. preštej koliko dreves vidiš, kakšne oblike je drevo, kaj je poleg debla 

valjaste oblike, izmeri višino drevesa ipd. Za lažje razumevanje otrok je bolje, da so naloge 

slikovno prikazane. Naloga naj bo kratka, iz nje pa naj se razvije glavna dejavnost. Na podlagi 

več enakih predmetov v vrečki, kartic s simboli, se lahko razdelimo tudi v skupine, v katerih 

nadaljujemo z dejavnostmi, ki nam jih predstavi vzgojiteljica oz. nas čakajo na mizi (Leskovar, 

2017). V uvodni dejavnosti lahko iz vrečke presenečenja izvlečemo tudi različne fotografije. 

Ugotovimo, kaj je na njih prikazano, jih primerjamo med seboj … Sličice lahko tudi razvrščamo 

po velikosti, številu, časovnem zaporedju. Da je vse skupaj še večje presenečenje, pa z roko 

sežemo v vrečko, brez da bi gledali. Otipamo skrit predmet in ga poskusimo poimenovati. 

V vrečke presenečenja lahko skrijemo tudi uganke, ki nam jih pomaga prebrati vzgojiteljica, 

ali pa uganke narišemo. Uganke, zapisane na listku, in skrite v vrečki presenečenja, lahko otroci 

tudi sami gibalno, glasbeno ali likovno prikažejo drugim otrokom ali vzgojiteljici (Lipnik in 

Matić, 1993). 

 

5.6   Svetovni splet  

»Nove tehnologije prodirajo na vsa področja vzgoje in izobraževanja, zato jih skušamo na pravi 

način vpeljati tudi v vrtce. Vrtci se intenzivno opremljajo s sodobno računalniško tehnologijo. 

Tako postaja računalnik del življenja otrok in odraslih tudi v vrtcih.« (Zore, 2005, str. 6) Za 

otroke je do neke mere koristno, če se učenje matematike prepleta tudi z uporabo moderne 

informacijske tehnologije. Računalnik predstavlja motivacijo za učenje, saj je zelo privlačen 

pripomoček in njegova uporaba predstavlja drugačen pristop k aktualnim temam. Otrokom je 

potrebno uporabo računalnika približati preko preprostih nalog, saj se bodo le tako naučili kako 

deluje in za kaj vse ga lahko uporabljamo: učenje, zabava (igranje igric), iskanje informacij ipd. 

(Zuljan, 2014). Prisotnost odraslega je zelo pomembna, saj usmerja dejavnost, da so otroci tako 

bolj pozorni in bolj raziskujejo (Zore, 2005).  

Računalnik je postal vzgojno sredstvo in s tem so se odprla številna vprašanja, ali je računalnik 

sploh primerno vzgojno sredstvo že v predšolskem obdobju in če da, kakšni naj bodo načini 

dela z otroki. Pri tem imajo pomembno vlogo usposobljeni in osveščeni vzgojitelji, katerih 

naloga je otrokom ponuditi ustrezno programsko opremo in jih pripraviti na delo z 

računalnikom, jih spodbujati, spremljati in opazovati (Zore, 2005). Pri otrokovem igranju z 

računalnikom je potrebno upoštevati nekaj pravil (Marjanovič Umek, 2001): 



Strniša, N. (2019). Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF                                   

21 

 

 Vzgojitelj se mora naučiti oz. obvladati svetovni splet in vse programe, ki jih bo pokazal 

otrokom. 

 Oblikovati je potrebno skupna pravila in dogovore o uporabi računalnika ter omejiti čas, 

ki ga lahko otrok prebije za računalnikom. Omejenost s časom mu dopušča, da se privadi 

na igranje in prepreči njegovo preutrujenost. Ko otroku popusti zbranost, vzgojitelj 

otroka preusmeri v bolj fizično dejavnost. 

 Otrok naj se preko svetovnega spleta in računalnika igra igre, ki spodbujajo pridobivanje 

znanja, uporabnega tudi zunaj informacijske tehnologije (logično sklepanje, 

matematične igre, povezava števil, količin), in ne samo obvladanje tipkovnice in miške. 

Svetovni splet lahko koristi predšolskemu otroku in pomaga vzgojitelju pri izvajanju vsebin, s 

katerimi uresničujemo cilje, vendar le ob smiselnem in načrtovanem vodenju (kdaj, koliko časa, 

kako). Z računalnikom motiviramo otroke za pridobivanje in utrjevanje določenega znanja in 

sposobnosti. Zore (2005) navede nekaj matematičnih ciljev: spoznavanje številk in štetje, 

oblikovanje sistema miselnih operacij (razvrščanje, razvijanje predpojmovnih oblik časa, 

količine ipd.), razvijanje orientacije na ploskvi, vizualno spoznavanje oblik in razvijanje fine 

motorike. Na začetku otrokom poiščemo preproste animacije, ki jih bodo motivirale za uporabo 

miške. Zahtevnejše spletne strani z igrami, nalogami bo otrok sposoben uporabljati nekje pri 

štirih letih, saj mu uporaba miške in tipkovnice več ne bosta delali večjih težav. Poiščemo igre 

ali programe, kjer lahko otroci sestavljajo celoto, preštevajo denar, razvrščajo predmete, rišejo 

načrte, gradijo stavbe ipd. S primernimi programi in spletnimi stranmi lahko delo prilagodimo 

posameznim otrokom glede na njihovo predznanje in izkušnje, interes, odzivanje, tempo 

razvoja in jih tako bolj motiviramo za učenje matematičnih pojmov (Utrinek, 2013).  

Zavedati pa se moramo, da svetovni splet ne more nadomestiti igre s konkretnimi predmeti, 

lahko jo nadgradi, saj je medij, s pomočjo katerega lahko otrok raziskuje svet in se izraža (Zore, 

2005). 
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6  PRIMERI MOTIVIRANJA OTROK ZA POSAMEZNE 

MATEMATIČNE CILJE  

V tabeli prikazujem primere načinov motiviranja otrok za izbrane matematične cilje. Zapisala 

sem šest matematičnih ciljev in vsakega povezala z dvema načinoma motiviranja otrok za 

učenje matematičnih pojmov, ki sem jih predstavila v diplomskem delu. Načini motiviranja za 

učenje določenih matematičnih pojmov se nanašajo predvsem na uvodno motivacijo, iz katere 

lahko potem izpeljemo nadaljnje dejavnosti za učenje matematike. 

MATEMATIČNI CILJ NAČINI  MOTIVIRANJA 

Otrok od poimenovanja posamičnih 

predmetov postopno preide na štetje 

in razlikovanje med številom in 

števnikom. 

Slikanice 

Uvodna motivacija: Otrokom preberemo slikanico 

Zelo lačna gosenica. Gosenica v zgodbi vsak dan v 

tednu poje točno določeno število nekega sadja, kar 

lahko izkoristimo za učenje štetja. Skupaj z otroki ob 

prebiranju štejemo na glas in se s prstom pomikamo 

po posameznih sadežih.  

Nadaljevanje: Otroci se razvrstijo po kotičkih. Na 

prvo mizo pripravimo kartice s števili in slikami 

sadja. Otroci preštejejo sadje in ga povežejo z 

ustreznim številom. Na drugi mizi so kartice s 

sadjem. Otroci preštejejo, koliko sadja je na kateri 

kartici in kartice razvrstijo po velikosti od 

najmanjšega števila do največjega. Na tretji mizi so 

gosenice, na katerih je narisano, koliko katerega 

sadja želijo pojesti. Otroci preštejejo sadje in ga 

razvrstijo h gosenicam. 

Lutke 

Uvodna motivacija: Mimična lutka Zmešnjava pri 

štetju dela napake. Otroci dobro poslušajo lutko 

Zmešnjavo ter ugotovijo, kje pri štetju dela napake. 

Popravijo jo in skupaj z njo štejejo pravilno. 
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Nadaljevanje: Otroci v skupinah utrjujejo štetje s 

pomočjo didaktičnih iger (npr. Človek ne jezi se, 

Kače in  lestve). 

Otrok uporablja simbole in s 

simboli zapisuje dogodke ter opisuje 

stanje. 

Uganke 

Uvodna motivacija: Otrokom zastavimo besedne 

uganke o vremenu (sončno, oblačno, deževno ipd.). 

Vsako rešitev narišejo na manjši list papirja.  

Nadaljevanje: Skupaj izdelamo koledar, na katerega 

za vsak dan v tednu prilepimo listek s simbolom, ki 

predstavlja vreme na ta dan. 

Slikanice 

Uvodna motivacija: Skupaj z otroki preberemo 

slikanico Pomahajmo v svet, ki je zapisana s simboli. 

Pogovorimo se o simbolih, s katerimi smo prebrali 

slikanico.  

Nadaljevanje: Otroci si zamislijo vsak svojo zgodbo 

in jo zapišejo oz. narišejo s pomočjo simbolov.  V 

pomoč jim lahko vnaprej pripravimo različne 

simbole, ki si jih izberejo in po svoji izbiri postavijo 

v določeno zaporedje. V pomoč jim lahko ponudimo 

tudi različne slikanice, ki jih na novo zapišejo s 

simboli.  Vsak svojo slikanico na koncu prebere 

ostalim otrokom in vzgojiteljici.  

 

 

 

 

 

 

 

Otrok zaznava prirejanje 1-1 in 

prireja  

1-1. 

Didaktične igre 

Uvodna motivacija: Pri igri Črni peter otroci 

naključno vlečejo karte nasprotnika in skušajo 

sestaviti pare kart, ki jih povezujejo poklici in njihovi 

pripomočki oz. orodja.  

Nadaljevanje: Pripravimo kotičke, v katerih se otroci 

igrajo različne poklice z ustreznimi pripomočki. 

Uganke 

Uvodna motivacija: Izberemo otroka, in mu na uho 

zašepetamo žival. Njegova naloga je, da jo ostalim 
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otrokom skuša ponazoriti s pantomimo. Če ne 

uganejo, jim lahko pomaga tudi tako, da oponaša 

njene glasove.  

Nadaljevanje: Na tla pripravimo kartice z živalmi in 

njihovimi mladiči. Otroci mladičem poiščejo starše. 

Pripravimo lahko tudi kartice s slikami bivališč, ki jih 

povežejo z družinami živali. 

Otrok spoznava geometrijska telesa. 

Vrečke presenečenja 

Uvodna motivacija: V vrečko presenečenja vstavimo 

različna geometrijska telesa (kocka, kvader, valj, 

krogla). Otroci z roko sežejo v vrečko in otipajo 

različne oblike. Opišejo, kaj tipajo. 

Nadaljevanje: Vsak otrok iz vrečke izvleče eno 

geometrijsko telo in poskuša v igralnici najti predmet 

podobne oblike.   

Svetovni splet 

Uvodna motivacija: Otroci v spletni igri Vsiljivec 

(https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/GEOM_T_ 

1R/9.VAJA.htm) med predmeti poiščejo tistega, ki ni 

enakih oblik. 

Nadaljevanje: Na list papirja otroci narišejo še druge 

predmete, ki so podobnih oblik kot vsiljivec, oz. 

predmete poiščejo v prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetovni splet 

Uvodna motivacija: Na spletu si ogledamo različne 

slike prostorov v hiši. Otroci nam pomagajo pri opisu 

položaja pohištva in predmetov v prostorih. 

Nadaljevanje: Otroci s pomočjo programa za risanje 

Drawing for children (https://drawing-for-children. 

en.softonic.com/) narišejo načrt svoje sobe oz. sobe, 

kakršno si želijo imeti. Vzgojitelju in ostalim 

otrokom potem predstavijo načrt, v katerem razložijo  

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/GEOM_T_1R/9.VAJA.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/GEOM_T_1R/9.VAJA.htm
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Otrok uporablja izraze za 

opisovanje položaja predmetov (na, 

v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in 

se nauči orientacije v prostoru. 

kje se kaj v sobi nahaja. Vzgojitelj lahko pomaga in 

jih vodi z vprašanji. 

Didaktične igre 

Uvodna motivacija: Otrokom predstavimo magnetno 

igro Drevesni labirint, ki jo preizkusijo. Z vprašanji 

jih spodbudimo, da povedo, kje na sliki oz. v labirintu 

se kaj nahaja (na drevesu, poleg ježa, pred košaro, 

ipd.).  

Nadaljevanje: Za otroke pripravimo kotičke z 

labirinti. V prvem kotičku postavimo gibalni labirint 

z ovirami, iz katerega morajo otroci najti pot z 

lastnim gibanjem. V drugem kotičku labirint 

označimo na mizi z lepilnim trakom, po njem otroci 

pripeljejo avto do garaže. V tretjem jim ponudimo 

različne namizne lesene labirinte. 

 

Otrok 

 se seznanja s strategijami merjenja 

dolžine. 

Lutke 

Uvodna motivacija: Vzgojiteljica otrokom predstavi 

lutko šiviljo, ki si jo je narisala na dlan. Otroke lutka 

prosi, da ji pomagajo izmeriti dolžino miz, da bo 

lahko sešila ustrezno velike prte. Vpraša jih, s čim bi 

lahko izmerili dolžino miz (dlan, prst, roka ipd.). 

Nadaljevanje: Otroci izmerijo dolžino miz v igralnici 

npr. s pomočjo dlani. Če želijo si lahko tudi na svoje 

dlani narišejo lutke, s pomočjo katerih izmerijo mize. 

Rezultate sproti zapisujejo v tabelo in jih na koncu 

primerjajo. 

Vrečke presenečenja 

Uvodna motivacija: Otrokom ponudimo vrečko 

presenečenja, iz katere vsak izvleče en predmet (v 

vrečki so enako velike lego kocke, barvice enake 

dolžine, pol litrske plastenke). Razložimo jim, da 

želimo izmeriti višino posameznega otroka. Zanima 
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nas, kako bi s pomočjo teh predmetov izmerili višino. 

Otroci povedo svoje ideje. 

Nadaljevanje: Preizkusimo najpogostejše možne 

rešitve, ki jih predlagajo otroci. Vsako ugotovitev 

pokomentiramo in preizkusimo, ali bi bila katera še 

boljša. Rezultate si lahko tudi zapišemo oz. 

narišemo. 

Tabela 1: Primeri motiviranja otrok za posamezne matematične cilje  
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III   EMPIRIČNI DEL 

 

7   OPREDELITEV PROBLEMA 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, katere načine motiviranja otrok vzgojitelji poznajo in katere 

uporabljajo pri načrtovanju matematičnih dejavnosti. Zanimalo me je, kateri način najpogosteje 

uporabljajo za motiviranje otrok za učenje matematičnih pojmov ter zakaj. Ker so določeni 

načini tehnološko sodobnejši, me je zanimalo, če leta delovne dobe vplivajo na način 

vzgojiteljevega motiviranja za učenje matematičnih pojmov, in ali je izbor vzgojiteljevega 

načina motiviranja za učenje matematičnih pojmov morda odvisen tudi od starosti otrok. 

Izvedeti sem želela tudi, na kakšne načine vzgojitelji pridobivajo znanje za oblikovanje 

motivacije in ali bi se želeli dodatno usposobiti o načinih motiviranja otrok za učenje 

matematičnih pojmov. 

Motiviranje otrok je zelo pomembno tako pred kot tudi med samimi dejavnostmi. Z 

raziskovanjem tega problema sem želela prispevati k novim spoznanjem o načinih motiviranja 

otrok, ki jih lahko vzgojitelji uporabijo za učenje otrok pri matematiki pa tudi pri drugih 

kurikularnih področjih.  

V empiričnem delu diplomskega dela predstavljam rezultate raziskave o načinih 

vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov, ki sem jih pridobila s 

pomočjo anketnega vprašalnika.  

 

8   CILJI 

V empiričnem delu želim ugotoviti: 

 katere načine motiviranja otrok vzgojitelji poznajo in katere uporabljajo; 

 kateri je najpogostejši način vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih 

pojmov, in zakaj prav ta način najpogosteje uporabljajo; 

 katere izmed predstavljenih načinov motiviranja otrok za učenje matematičnih  

pojmov – motiviranje s pomočjo lutke, didaktičnih iger, ugank, slikanic, vrečke 

presenečenja in spletnih strani – vzgojitelji uporabljajo in katerega izmed naštetih 

načinov uporabljajo najpogosteje; 
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 ali je izbor načina vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov 

odvisen od starosti otrok; 

 ali leta delovne dobe vzgojiteljev vplivajo na njihov način motiviranja otrok pri učenju 

matematičnih pojmov.  

 

9   RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

9.1   Raziskovalna metoda 

Pri empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila kvantitativno metodo raziskovanja, in 

sicer kavzalno-neeksperimentalno metodo. 

 

9.2   Vzorec 

Vzorec je neslučajnostni namenski, saj so v raziskavi sodelovali izključno vzgojitelji in 

vzgojiteljice iz slovenskih vrtcev. Anketne vprašalnike sem razdelila 64 vzgojiteljem, 

zaposlenim v prvem, drugem starostnem obdobju in tudi kombiniranem oddelku. Vrnjenih sem 

dobila 54 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Od tega je v raziskavi sodelovalo 96,3 % (52) 

žensk in 3,7 % (2) moških.  

 

Graf 1: Starostna skupina vzgojiteljev in vzgojiteljic 
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Največ anketiranih spada v starostno skupino od 20 do 40 let, in sicer 64,8 % (35), najmanj pa 

v starostno skupino 61 let in več, in sicer 1,9 % (1).  

 

Graf 2: Delovna doba vzgojiteljev in vzgojiteljic 

Največ anketiranih, 35,2 % (19), je zaposlenih od 6 do 10 let. Kar 25,9 % (14) anketiranih ima 

manj kot 5 let delovne dobe. 

 

9.3   Postopek zbiranja podatkov 

Podatke sem zbrala s pomočjo ankete. Anketni vprašalnik je bil anonimen, vzgojitelji so navedli 

le nekaj osnovnih podatkov, kot so npr. spol, starost, leta delovne dobe. Vseboval je vprašanja 

zaprtega, odprtega in tudi kombiniranega tipa, ocenjevalne lestvice ter lestvice stališč. Anketni 

vprašalnik se nahaja v prilogi 1. 

Z vprašanji zaprtega tipa sem želela izvedeti kako pomembno se vzgojiteljem zdi motivirati 

otroke pred obravnavanjem izbranih matematičnih pojmov, katere načine motiviranja 

uporabljajo za učenje matematičnih pojmov, na kakšne načine pridobivajo znanje za 

oblikovanje motivacije pri učenju matematike in ali bi se želeli dodatno usposobiti glede 

načinov motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

Anketni vprašalnik je vseboval dve vprašanji zaprtega tipa, in sicer sem vzgojitelje vprašala, 

zakaj je po njihovem mnenju pomembna uvodna motivacija ter zakaj izbrani način najpogosteje 

uporabljajo pri motiviranju otrok za učenje matematičnih pojmov. 
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Z ocenjevalnimi lestvicami sem preverila, ali je vzgojiteljev izbor načina motiviranja otrok za 

učenje matematičnih pojmov odvisen od starosti otrok in kako pogosto vzgojitelji uporabljajo 

naštete načine motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

Vprašalnik je vseboval tudi dve lestvici stališč, in sicer o tem, kaj vzgojitelji menijo o motivaciji 

in z njo povezanimi situacijami na sploh ter o motivaciji za učenje matematičnih pojmov. 

Z ravnatelji vrtcev sem se predhodno dogovorila za sodelovanje. Vzgojitelji so imeli na voljo 

teden dni časa, da izpolnijo anketni vprašalnik.  

 

9.4   Postopek obdelave podatkov 

Rezultate ankete sem predstavili s pomočjo tabel, opisno, grafično – odvisno od vprašanja in 

rezultatov. Za ugotavljanje povezave med spremenljivkami sem uporabila 𝑥2 preizkus. 
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10   REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

1. vprašanje 

Najprej me je zanimalo, kako pomembno se zdi vzgojiteljem motivirati otroke pred 

obravnavanjem izbranih matematičnih pojmov. 

 

Graf 3: Mnenja vzgojiteljev in vzgojiteljic o pomembnosti motiviranja otrok 

Večini anketiranih, 57,4 % (31) se zdi zelo pomembno ali pa vsaj pomembno, 40,7 % (22), 

motivirati otroke pred obravnavanjem izbranih matematičnih pojmov. Nihče od vzgojiteljev in 

vzgojiteljic ni odgovoril, da je motiviranje otrok pred obravnavanjem izbranih matematičnih 

pojmov nepomembno oz. zelo nepomembno. Kretič Mamič (2017) piše o tem, da tako kot 

fizična aktivnost potrebuje spodbudo, jo potrebuje tudi umska aktivnost, kar lahko dosežemo z 

dobro uvodno motivacijo. 

 

2. vprašanje 

V drugem vprašanju me je zanimalo, zakaj je po mnenju vzgojiteljev pomembna uvodna 

motivacija. Ker je bilo vprašanje odprtega tipa, sem podobne odgovore združila in oblikovala 

kategorije odgovorov. 

 

Kako pomembno se vam zdi motivirati otroke pred 
obravnavanjem izbranih matematičnih pojmov?

Zelo pomembno Pomembno Deloma pomembno Nepomembno Zelo nepomembno
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Zakaj je pomembna uvodna motivacija? f f % 

Z uvodno motivacijo otroke privabimo k 

dejavnosti in spodbudimo k aktivnemu 

sodelovanju pri nadaljnjem delu. 

 

20 

 

 

37,0 

Uvodna motivacija je pomembna zaradi 

pridobitve pozornosti in večjega zanimanja otrok 

za dejavnosti. 

 

13 

 

 

24,1 

Z dobro uvodno motivacijo otrok lažje usvoji 

določene matematične pojme, spodbudimo pa 

tudi zanimanje pri dejavnostih, za katere niso 

notranje motivirani. 

 

9 

 

 

16,7 

S pomočjo uvodne motivacije se otroci umirijo in 

so lahko osredotočeni na dejavnost čim dlje. 
5 9,2 

S pomočjo uvodne motivacije otroke seznanimo z 

nadaljnjim delom. 
3 5,6 

Z uvodno motivacijo prikličemo znanje in 

omogočimo kvalitetnejše pomnjenje otrok. 
2 3,7 

Vsebino naredimo privlačno z dobro uvodno 

motivacijo. 
2 3,7 

Skupaj 54 100 

Tabela 2: Pomembnost uvodne motivacije 

Iz tabele lahko razberemo odgovore vzgojiteljev glede tega, zakaj je po njihovem mnenju 

pomembna uvodna motivacija. Največ anketiranih pravi, da z uvodno motivacijo otroke 

privabimo k dejavnosti in spodbudimo k aktivnemu sodelovanju pri nadaljnjem delu. To je 

zapisalo 37 % oz. 20 vzgojiteljev. Na drugem mestu je s 24,1 % (13) odgovor, da je uvodna 

motivacija pomembna zaradi pridobitve pozornosti in večjega zanimanja otrok za dejavnosti. 

16,7 %, tj. 9 anketiranih, pa meni, da z dobro uvodno motivacijo otrok lažje usvoji določene 

matematične pojme, spodbudimo pa tudi zanimanje pri dejavnostih, za katere otroci niso 

notranje motivirani. Kretič Mamič (2017) poudarja, da je namreč uvodna motivacija prvi stik 

otroka z obravnavanjem novih pojmov. Če bo vzgojitelj uspel prebuditi interes v otrocih, je s 

tem že dosegel polovico uspeha. Če bo otrok visoko motiviran, bo pozorneje spremljal 

dejavnosti in pri njih aktivneje sodeloval.  

Ostali odgovori so bili zapisani v manjši meri (manj kot 10 %).  
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3. vprašanje 

Potem me je zanimalo, kako se vzgojitelji in vzgojiteljice strinjajo s trditvami, ki se nanašajo 

na motivacijo in z njo povezanimi situacijami o motiviranosti otrok in nalogah vzgojitelja. 

Vzgojitelji so ob posamezni trditvi obkrožili, koliko se z njo strinjajo. Če so se s trditvijo 

popolnoma strinjali, so obkrožili 5, če pa se sploh niso strinjali, pa 1. 

 

 

Se sploh 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj 

f f % f F % f f % f f % f f % f f % 

Motiviranost 

otrok je 

posledica 

varnega in 

spodbudnega 

učnega okolja. 

1 1,9 2 3,7 6 11,1 31 57,4 14 25,9 54 100 

Otrok, ki ni 

motiviran, ne 

more 

napredovati v 

znanju. 

2 3,7 9 16,7 17 31,5 17 31,5 9 16,7 54 100 

Pohvala in 

kritika nimata 

vpliva na 

motiviranost 

otrok. 

22 40,7 18 33,3 4 7,4 4 7,4 6 11,1 54 100 

Če otrok ne 

uspem 

motivirati, sem 

kriv sam/-a. 

4 7,4 16 29,6 17 31,5 12 22,2 5 9,3 54 100 

Otroke najbolj 

motiviram z 

načini, ki jih ne 

uporabljam 

pogosto. 

2 3,7 6 11,1 9 16,7 29 53,7 8 14,8 54 100 

Zaradi 

nadaljnjih 

dejavnosti je 

pomembno, da 

otroke 

pritegnem z 

2 3,7 0 0,0 5 9,3 25 46,3 22 40,7 54 100 
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uvodno 

motivacijo. 

Če otrok ne 

uspem 

motivirati, 

naslednjič 

poskusim z 

drugim načinom 

motiviranja. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 38,9 33 61,1 54 100 

Na izbiro načina 

motiviranja 

pomembno 

vpliva področje, 

v okviru 

katerega 

načrtujem 

dejavnosti (npr. 

drugačen način 

motiviranja za 

učenje na 

področju 

družboslovja 

kot 

matematike). 

1 1,9 0 0,0 12 22,2 22 40,7 19 35,2 54 100 

Tabela 3: Strinjanje s trditvami o motivaciji 

Tabela 3 prikazuje rezultate anketiranja glede mnenja vzgojiteljev o motivaciji in z njo 

povezanih situacij. Izmed vseh trditev, so vzgojitelji v kategoriji »se popolnoma strinjam« 

največkrat obkrožili samo trditev »če otrok ne uspem motivirati, naslednjič poskusim z drugim 

načinom motiviranja«, in sicer so bili vzgojitelji zelo enotni in so obkrožili odgovor »se 

popolnoma strinjam« kar v 61,1 % (33 vzgojiteljev). Podvratnik (2017) utemeljuje, da so 

nekateri načini motiviranja otrokom bližje, drugi pa nanje nimajo pričakovanega učinka. Kako 

se bodo otroci odzvali na novosti, je odvisno tudi od njihovega trenutnega razpoloženja. 

Vzgojitelji so bili zelo razdvojeni pri trditvi »Otrok, ki ni motiviran, ne more napredovati v 

znanju«. Enak odstotek vzgojiteljev je obkrožilo odgovor »se ne morem odločiti« in »se 

strinjam«, in sicer 31,5 % (17 vzgojiteljev), prav tako je enako število anketiranih obkrožilo 

tudi odgovora »se ne strinjam« in »se popolnoma strinjam«, tj. 16,7 % (9). Rezultati se deloma 

ujemajo s teoretičnimi izhodišči Peklaj idr. (2009), kjer lahko preberemo, da učna motivacija 

soodloča, v kolikšni meri in kako učinkovito se bodo otroci nekaj naučili. Bolj motivirani otroci 
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uporabljajo višje in kompleksnejše spoznavne procese in se zato tudi kakovostnejše nekaj 

naučijo, za razliko od manj motiviranih učencev. 

Odgovor »se ne morem odločiti« se največkrat (31,5 % oz. 17) pojavi pri trditvi »Če otrok ne 

uspem motivirati, sem kriv sam/-a«. Pri tej trditvi so vzgojitelji kot drug najpogostejši odgovor 

obkrožili »se ne strinjam«, in sicer 29, 6 % (16). Pojavi se dilema, kdo je torej kriv, da otroci 

niso motivirani. Pridobljeni rezultati se s teoretičnimi izhodišči ne ujemajo popolnoma. Razlog 

je seveda lahko v otrocih, vendar pa bi morali vzgojitelji najprej analizirati svoje delo in opraviti 

samorefleksijo, ki bi jim omogočila celovito predstavo o dejavnikih, ki so vplivali na njihovo 

odločanje in ravnanje o načinih motiviranja otrok (Rupnik Vec, 2006).  

Odgovor »se ne strinjam« ni prevladoval pri nobeni od trditev. Odgovor »se sploh ne strinjam«, 

pa je bil največkrat, in sicer 40,7 % (22), obkrožen samo pri eni trditvi, kjer so si bili vzgojitelji 

zelo enotni »Pohvala in kritika nimata vpliva na motiviranost otrok.«. Do podobnih ugotovitev 

je prišla tudi Boekaerts (2013, v Močivnik, 2017), ki pravi, da imata pohvala in kritika velik 

vpliv na motiviranost otrok. Vzgojitelji lahko uporabijo pohvalo, kadar otroci niso notranje 

motivirani, saj jih lahko z njo spodbudijo, da se trudijo in vztrajajo pri dejavnosti. Obratno 

lahko s kritiko zatremo motiviranost otrok, saj se ji bodo naslednjič želeli izogniti. Vsak bo 

namreč pogosteje izvajal aktivnosti, za katere bo pozitivno podkrepljen.  

 

4. vprašanje 

V četrtem sklopu vprašanj me je zanimalo, v kolikšni meri se vzgojitelji in vzgojiteljice strinjajo 

s trditvami, ki se nanašajo na motivacijo za učenje matematičnih pojmov. Vzgojitelji so tako 

kot pri prejšnjem sklopu izrazili strinjanje s posamezno trditvijo. Če so se s trditvijo popolnoma 

strinjali, so obkrožili 5, če pa se sploh niso strinjali, pa 1. 

 

Se sploh 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Se strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Prepričan/-a 

sem, da lahko 

otroci, če jih 

dobro 

motiviram, 

razumejo tudi 

1 1,9 3 5,6 4 7,4 34 63,0 12 22,2 54 100 
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zahtevnejše 

matematične 

pojme. 

Pri izbiri 

motivacije za 

učenje 

matematičnih 

pojmov, 

upoštevam 

matematično 

vsebino, ki jo 

želim 

predstaviti 

otrokom (npr. 

pri učenju 

vsebin štetja 

uporabim 

drugačne 

načine 

motiviranja kot 

pri geometriji). 

0 0,0 4 7,4 4 7,4 34 63,0 12 22,2 54 100 

Izbira 

motivacije (npr. 

z lutkami, 

didaktičnimi 

igrami, 

slikanicami) ne 

vpliva na 

interes 

predšolskih 

otrok za učenje 

matematičnih 

pojmov. 

18 33,3 22 40,7 6 11,1 5 9,3 3 5,6 54 100 

Izbira 

motivacije (npr. 

z lutkami, 

didaktičnimi 

igrami, 

slikanicami) 

pomembno 

vpliva na 

motiviranost 

predšolskih 

0 0,0 0 0,0 2 3,7 26 48,1 26 48,1 54 100 
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otrok za učenje 

matematičnih 

pojmov. 

Tabela 4: Strinjanje s trditvami o motivaciji za učenje matematičnih pojmov 

V tabeli 4 so razvidni odgovori vzgojiteljev in vzgojiteljic glede motivacije in z njo povezanih 

situacij za učenje matematičnih pojmov. Vzgojitelji so si bili zelo enotni pri zadnji trditvi: 

»Izbira motivacije (npr. z lutkami, didaktičnimi igrami, slikanicami) pomembno vpliva na 

motiviranost predšolskih otrok za učenje matematičnih pojmov.«. Enak delež anketiranih (48,1 

%, tj. 26 vzgojiteljev) je obkrožil odgovora »se popolnoma strinjam« in »se strinjam«. Pri »na 

videz« podobni trditvi, ki pravi »Izbira motivacije (npr. z lutkami, didaktičnimi igrami, 

slikanicami) ne vpliva na interes predšolskih otrok za učenje matematičnih pojmov.«, je največ 

vzgojiteljev obkrožilo odgovor »se ne strinjam« (40,7 %, 22). 

Skoraj identičnega mnenja pa so vzgojitelji pri prvih dveh trditvah. »Prepričan/-a sem, da lahko 

otroci, če jih dobro motiviram, razumejo tudi zahtevnejše matematične pojme.« ter »Pri izbiri 

motivacije za učenje matematičnih pojmov, upoštevam matematično vsebino, ki jo želim 

predstaviti otrokom (npr. pri učenju vsebin štetja uporabim drugačne načine motiviranja kot pri 

geometriji).«, saj so najpogosteje obkrožili odgovor »se strinjam« (63 %, tj. 34 vzgojiteljev za 

vsako trditev).  

 

5. vprašanje  

S petim vprašanjem sem želela ugotoviti, katere načine motiviranja otrok za učenje 

matematičnih pojmov vzgojitelji uporabljajo pri svojem delu. 
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Graf 4: Načini motiviranja otrok, ki jih vzgojitelji uporabljajo za učenje matematičnih pojmov 

Pri petem vprašanju »Katere načine motiviranja otrok uporabljate za učenje matematičnih 

pojmov?« so lahko vzgojitelji obkrožili več odgovorov. Iz grafa je razvidno, katere načine 

motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov uporabljajo pri svojem delu. Na prvem mestu 

so didaktične igre, ki jih uporablja 83,3 %. To pomeni, da didaktične igre uporablja 45 od 54 

vzgojiteljev. Od ponujenih odgovorov se je na zadnjem mestu z najmanj glasovi uporabe znašel 

svetovni splet. Navedeni način uporablja 33,3 %, kar pomeni 18 od 54 vzgojiteljev, ki so 

sodelovali v raziskavi. Hodnik Čadež in Manfreda Kolar (2009) utemeljujeta, da mora vzgojitelj 

ustrezno izbrati način motiviranja, ki je odvisen tudi od teorije učenja, ki jo vzgojitelj zagovarja. 

Organizirati mora takšne situacije, ki bodo otroka motivirale za učenje novih pojmov. 

Vzgojitelji so imeli možnost zapisati tudi svoje načine, ki jih prav tako uporabljajo za 

motiviranje otrok za učenje matematičnih pojmov, pod rubriko drugo. Svoj način motiviranja 

je zapisalo samo 7 vzgojiteljev – dva sta se opredelila, da poleg naštetih načinov uporabljata 

tudi gibalne igre in gibalne rekvizite, kar je 3,7 %.  Po en glas in 1,9 % pa so prejeli predmeti 

iz vsakdanjega življenja, pesmi, nestrukturirani materiali, pripomočki in igrače lastne izdelave 

ter lastna motiviranost in navdušenje vzgojitelja. Rezultat lahko povežemo z ugotovitvijo 

Podgoršek (2009), ki pravi, da je lastna motiviranost in navdušenje vzgojitelja zelo pomemben 
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dejavnik motiviranja otrok za učenje matematike, saj je od vzgojiteljeve motiviranosti odvisna 

tudi motivacija otrok za učenje matematičnih pojmov. 

 

6. vprašanje 

Zanimalo me je tudi, kateri način, od vseh naštetih, vzgojitelji najpogosteje uporabljajo pri 

motiviranju otrok za učenje matematičnih pojmov. Vzgojitelji so odgovorili tako, da so 

razporedili načine motiviranja glede na pogostost uporabe s številkami od 1 do 6. S številko 1 

so označili način, ki ga uporabljajo najpogosteje, s številko 6 pa način, ki ga uporabljajo najmanj 

pogosto. Ker sem na koncu dobila rezultate ravno obrnjene (način, ki ga uporabljajo 

najpogosteje je imel najmanjšo povprečno vrednost), sem rezultate zamenjala oz. obrnila in 

tako dobila način, ki ga uporabljajo najpogosteje, z najvišjo povprečno vrednostjo. 

 

Graf 5: Najpogostejši način motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov 

Najpogostejši način motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov je z manjšim odskokom 

od drugih načinov, postal način »motiviranje s pomočjo didaktičnih iger«. Že pri petem 

vprašanju je bilo razvidno, da vzgojitelji za motiviranje otrok za učenje matematičnih pojmov 

najpogosteje uporabljajo didaktične igre. Hodnik Čadež in Manfreda Kolar (2009) poudarjata, 

da so didaktične igre lahko motivacijsko sredstvo, če so smiselno in pravilno uporabljene. Sicer 
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ne vemo, katere didaktične igre so imeli vzgojitelji v mislih, ko so izpolnjevali anketni 

vprašalnik, vsekakor pa se morajo vzgojitelji zavedati, da morajo didaktične igre v otroku 

izzvati določeno miselno aktivnost, ki je potrebna za razumevanje matematičnih pojmov, da bi 

te igre dosegle svoj namen. 

Način, ki ga vzgojitelji kot drugega uporabljajo najpogosteje je »motiviranje s pomočjo vrečke 

presenečenja«. Kot tretji najpogostejši način so vzgojitelji izbrali »motiviranje s pomočjo lutk« 

in »motiviranje s pomočjo slikanic«. Na predzadnjem mestu po pogostosti uporabe je način 

»motiviranje s pomočjo ugank«. Vzgojitelji pa so zapisali, da najmanj pogosto za način 

motiviranja otrok za učenje matematike uporabljajo »motiviranje s pomočjo svetovnega spleta. 

 

7. vprašanje 

Vzgojitelje in vzgojiteljice sem pri sedmem vprašanju prosila, da zapišejo, zakaj izbrani način 

(pri šestem vprašanju označen s številko 1) najpogosteje uporabljajo pri motiviranju otrok za 

učenje matematičnih pojmov. Ker so nekateri anketiranci navedli tudi po več vzrokov, je 

skupno število večje, kot je bilo število anketiranih.  

Zakaj izbrani način najpogosteje uporabljate pri motiviranju otrok 

za učenje matematičnih pojmov? 
f f % 

DIDAKTIČNE IGRE:   

 z njimi najlažje motiviram otroke in dosežem največji uspeh 8 13,3 

 lahko/hitro dostopne in zaradi velike izbire, raznolikosti 7 11,7 

 otroci jih imajo radi 4 6,7 

 ustrezna didaktična igra otroka usmeri in motivira za nadaljnje delo 1 1,7 

 že v osnovi večina vsebuje cilje, povezane z matematičnimi pojmi 1 1,7 

 s tem načinom se posvetim posamezniku  1 1,7 

 preko igre se otroci največ naučijo 1 1,7 

 lažja razlaga določenih matematičnih pojmov 1 1,7 

VREČKE PRESENEČENJA:  

 otroci jih imajo radi in z njimi dosežem najvišjo motiviranost otrok 5 8,3 

 že skrita vsebina vrečke motivira otroke (element presenečenja) in 

spodbudi radovednost otrok 
5 8,3 

 otroke vedno pritegnejo in so jim zanimive 3 5,0 

SLIKANICE:  

 otroke najbolj motivirajo in pritegnejo k poslušanju 4 6,7 

 otrokom so blizu  3 5,0 
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 otroke spodbudijo k razmišljanju (začnejo povezovati ilustracije in 

brano besedilo) 
1 1,7 

 uporabne tudi pri delu z mlajšimi otroki 1 1,7 

LUTKE:  

 pritegnejo tudi mlajše otroke, ki se z lutko najlažje identificirajo  5 8,3 

 z njimi najlažje pridobim pozornost otrok  4 6,7 

 prebudijo domišljijo 2 3,3 

UGANKE:  

 ker se mi zdi način najprimernejši 1 1,7 

SVETOVNI SPLET:   

 lažje prilagajanje glede na izbiro mat. pojmov in starost otrok 1 1,7 

 vsebuje veliko zbirko dostopnih vsebin 1 1,7 

Skupaj 60 100 

Tabela 5: Vzroki za izbiro najpogostejšega načina motiviranja otrok za učenje  

matematičnih pojmov 

Na prvem mestu po pogostosti uporabe so bile didaktične igre. V tabeli so razvrščeni vzroki za 

izbiro tega načina, od najpogostejšega do najmanj pogostega. 13,3 %, kar predstavlja 8 

vzgojiteljev, je pod razlog za izbiro najpogostejšega načina navedlo, da z didaktičnimi igrami 

najlažje motivirajo otroke in dosežejo največji uspeh. Z enim glasom manj in 11,7 %, sledi 

razlog, da so lahko/hitro dostopne in omogočajo veliko izbiro in raznolikost. Ostali odgovori 

so bili v manjšini.  

Na drugem mestu po pogostosti uporabe so vrečke presenečenja. Vzgojitelji so pod 

najpogostejše razloge pogostosti uporabe zapisali, da imajo otroci radi vrečke presenečenja in 

da sami z njimi dosežejo najvišjo motiviranost otrok ter da že skrita vsebina vrečke motivira 

otroke in spodbudi radovednost otrok.  

Slikanice in lutke si delijo tretje mesto po pogostosti uporabe kot način motiviranja otrok za 

učenje matematičnih pojmov. Kot glavni razlog za izbiro slikanic za motiviranje otrok, so 

vzgojitelji navedli, da otroke najbolj motivirajo in pritegnejo k poslušanju (6,7 %, oz. 4). Za 

lutke pa so zapisali, da pritegnejo tudi mlajše otroke, ki se z lutkami najlažje identificirajo  

(8,3 %, oz. 5). 

Uganke in svetovni splet sta najmanjkrat izbrana načina motiviranja otrok za učenje 

matematičnih pojmov. Uganke je izbral en anketiranec (1,7 %) zato, ker se mu zdi to 

najprimernejši način motiviranja otrok. Svetovni splet pa sta anketiranca izbrala, ker z njim 
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najlažje prilagajaš način glede na izbiro matematičnih pojmov in starost otrok ter ker vsebuje 

veliko zbirko dostopnih vsebin.  

Tudi Podvratnik (2017) poudarja pomen izbire motivacije, saj z njo otrokom omogočimo 

kakovostnejše učenje in pridobivanje funkcionalnega znanja. Različne načine za večjo 

motiviranost otrok lahko uvajamo pri vseh dejavnostih v vrtcu. Pri tem je potrebno upoštevati 

različnost otrok, njihovih interesov in sposobnosti ter seveda tudi starost. 

 

8. vprašanje 

Pri osmem vprašanju sem vzgojitelje vprašala, ali na njihov izbor načina motiviranja za učenje 

matematičnih pojmov vpliva tudi starost otrok, vključenih v njihov oddelek.  

 

Graf 6: Izbor načina motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov v povezavi 

 s starostjo otrok 

Polovica vzgojiteljev (27) izbor načina motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov zelo 

pogosto prilagaja starosti otrok. Kar 38,9 % (21 vzgojiteljev) pogosto prilagodi izbor načina 

motiviranja starosti. Nihče od vzgojiteljev pa ni označil, da nikoli ne prilagodi način motiviranja 

starosti otrok. Rezultati se ujemajo s trditvijo Podvratnik (2017), ki je zapisala, da je 

vzgojiteljeva naloga prilagoditi načine, vsebine in oblike dela starosti in individualnim 

značilnostim posameznega otroka, da bodo cilji doseženi in pridobljeno znanje otrok uporabno 

ter čim bolj kakovostno. 

Ali je vaš izbor načina motiviranja otrok za učenje                                                                          
matematičnih pojmov odvisen od starosti otrok?

Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli
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9. vprašanje 

Kako pogosto vzgojitelji uporabljajo različne načine motiviranja otrok za učenje matematičnih 

pojmov, predstavljam v naslednjem grafu. 

Graf 7: Pogostost uporabe načinov motiviranja otrok za učenje matematike 

Prvi stolpec prikazuje pogostost uporabe lutk. 37 % oz. 20 vzgojiteljev je odgovorilo, da lutke 

uporablja kot način motiviranja za učenje matematičnih pojmov pogosto ali včasih. Samo eden 

jih ne uporablja nikoli in le eden vedno.  

Pri didaktičnih igrah je večina (79,6 %, tj. 43) anketiranih odgovorila, da jih za motiviranje 

uporablja pogosto. Nihče ni označil, da didaktičnih iger nikoli ne uporabi za motiviranje. 

Tudi pri slikanicah so bili odgovori zelo podobni kot pri didaktičnih igrah. Večina vzgojiteljev 

je odgovorila, da jih uporablja pogosto (59,3 % oz. 32), in nihče, ki ne bi nikoli uporabil slikanic 

za motiviranje otrok. 

Uganke največ vzgojiteljev uporablja kot način motiviranja pogosto, in sicer 40,7 %, kar 

predstavlja 22 vzgojiteljev. Nihče jih ne uporablja vedno. 

Največ vzgojiteljev uporablja vrečke presenečenja pogosto, in sicer 46,3 % ali 25 vzgojiteljev. 

Trije (5,6 %) za način motiviranja nikoli ne uporabijo vrečke presenečenja. 
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Pri svetovnem spletu se odgovori vzgojiteljev najbolj razlikujejo. Četrtina, kar predstavlja 20 

vzgojiteljev, naveden način uporablja redko, na drugem mestu po številu glasov pa je kategorija 

včasih s 22,2 % (12). Kar 20,4 % (11) jih je označilo, da za motiviranje otrok nikoli ne 

uporabljajo svetovnega spleta. 16,7 % (9) vzgojiteljev svetovni splet uporablja pogosto, samo 

2 pa vedno (3,7 %).  

Vzgojiteljem in vzgojiteljicam sem ponudila tudi možnost drugo, kamor so lahko zapisali svoje 

načine motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov in kako pogosto jih uporabljajo. Dva 

vzgojitelja sta zapisala, da za motiviranje otrok pogosto uporabljata tudi gibalne igre in 

pripomočke, eden pa kot način motiviranja otrok včasih uporablja tudi pesmi.  

 

10. vprašanje 

V empiričnem delu sem želela ugotoviti tudi, ali obstaja povezava med leti delovne dobe 

vzgojiteljev in njihovim načinom motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

  
Manj kot 

5 let 

Od 6 do 

10 let 

Od 11 do 

15 let 

Od 16 do  

20 let 

21 let in 

več 
Skupaj 

Lutke 

 

f 3 2 2 1 1 9 

f % 33,3 22,2 22,2 11,1 11,1 100,0 

Didakti- 

čne igre 

f 6 12 0 1 3 22 

f % 27,3 54,5 0,0 4,5 13,6 100,0 

Slikanice 

 

f 1 1 2 1 2 7 

f % 14,3 14,3 28,6 14,3 28,6 100,0 

Uganke 

 

f 0 0 0 0 1 1 

f % 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Vrečke  

preseneč. 

f 3 3 3 1 3 13 

f % 23,1 23,1 23,1 7,7 23,1 100,0 

Svet.  

splet 

f 1 1 0 0 0 2 

f % 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Skupaj 

 

f 14 19 7 4 10 54 

f % 148,0 164,1 73,9 37,6 176,4 600,0 

Tabela 6: Ugotavljanje povezave med delovno dobo vzgojiteljev in njihovim načinom 

motiviranja otrok za učenje matematike 

S pomočjo tabele 6 sem ugotavljala povezavo med leti delovne dobe vzgojiteljev in njihovim 

načinom motiviranja otrok za učenje matematike. Rezultati so pokazali, da vrednost 𝑥2 

preizkusa, ki je 18,03, ni statistično pomembna na ravni α=0,05. Ničelno hipotezo obdržim, v 

vzorcu se med vzgojitelji z različnimi leti delovne dobe niso pojavile statistično pomembne 
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razlike glede izbire načina motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. Podatkov ne 

morem posplošiti na osnovno množico. 

 

11. vprašanje 

V enajstem vprašanju me je zanimalo, na kakšne načine vzgojitelji pridobivajo znanje za 

oblikovanje motivacije pri učenju matematičnih pojmov. 

 

Graf 8: Načini pridobivanja znanja vzgojiteljev za oblikovanje motivacije za  

učenje matematike 

V grafu je prikazano na kakšne načine vzgojitelji pridobivajo znanje za oblikovanje motivacije 

pri učenju matematike. Anketirani so lahko obkrožili več načinov pridobivanja znanja. Največ 

vzgojiteljev se izobražuje o načinih motiviranja otrok za matematiko s pomočjo strokovne 

literature, in sicer 37,1 %, kar predstavlja 43 vzgojiteljev. Malo manj jih znanje za oblikovanje 

motivacije pridobi od drugih vzgojiteljev ter preko seminarjev in drugih strokovnih 

izobraževanj v okviru vrtca. Anketirani so lahko zapisali tudi druge načine pridobivanja znanja, 

in sicer so trije (2,4 %) zapisali, da znanje črpajo iz lastne domišljije in izhajanja iz otrok, štirje 

(3,3 %) pa, da znanje za oblikovanje motivacije pri matematiki dobijo preko svetovnega spleta. 

Podvratnik (2017) pojasnjuje, da lahko na svetovnem spletu najdemo kar nekaj literature in 

strani z različnimi idejami za motiviranje otrok. Pri tem pa moramo vedno upoštevati tudi 

predznanje otrok in njihove sposobnosti. 
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12. vprašanje 

V zadnjem vprašanju me je zanimalo še, ali bi se vzgojitelji želeli dodatno usposobiti glede 

načinov motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

 

Graf 9: Želja po dodatnem usposabljanju glede načinov motiviranja otrok za učenje 

matematičnih pojmov 

Večina vzgojiteljev (83,3 % oz. 45 anketiranih) je v anketnem vprašalniku obkrožila, da bi se 

želela dodatno usposobiti o načinih motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. Malo 

vzgojiteljev (16,7 % oz. 9 anketiranih) pa pravi, da dodatnega usposabljanja o načinih 

motiviranja otrok ne želi imeti oz. ga ne potrebuje. 

 

 

 

  

Ali bi se želeli dodatno usposobiti glede načinov 
motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov?

Da Ne
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11   POVZETEK UGOTOVITEV 

V diplomskem delu sem raziskovala načine motiviranja otrok, ki jih vzgojitelji uporabljajo za 

učenje matematičnih pojmov.   

Ugotoviti sem želela, katere načine motiviranja otrok vzgojitelji poznajo in katere uporabljajo 

pri svojem delu. Vzgojitelji in vzgojiteljice poznajo različne načine motiviranja otrok. Pri 

svojem delu jih večina uporabljajo tiste, ki sem jih opisala v svojem diplomskem delu. To so 

lutke, didaktične igre, slikanice, uganke, vrečke presenečenja in svetovni splet. Poleg vseh 

naštetih pa jih je nekaj zapisalo, da za motiviranje uporabljajo tudi lastno motiviranost in 

navdušenje, predmete iz vsakdanjega življenja, pesmi, nestrukturiran material ter pripomočke 

in igrače lastne izdelave. 

Drugi cilj je bil ugotoviti, kateri je najpogostejši način vzgojiteljevega motiviranja otrok za 

učenje matematičnih pojmov, in zakaj prav ta način najpogosteje uporabljajo. Rezultati so 

pokazali, da vzgojitelji najpogosteje motivirajo otroke za učenje matematičnih pojmov s 

pomočjo didaktičnih iger. Razlogov za izbiro didaktičnih iger kot najpogostejšega načina 

motiviranja je bilo kar nekaj. Izbrani način najpogosteje uporabljajo, ker z njim najlažje 

motivirajo otroke in dosežejo največji uspeh. Didaktične igre so tudi lahko in hitro dostopne, 

na izbiro jih je veliko in so zelo raznolike. Vzgojitelji so zapisali tudi, da didaktične igre 

uporabljajo najpogosteje, ker se preko igre otroci največ naučijo; ustrezno izbrana didaktična 

igra otroka usmeri in motivira za nadaljnje delo; ker že v osnovi večina didaktičnih iger vsebuje 

cilje, povezane z matematičnimi pojmi. Vzgojitelji se s pomočjo didaktičnih iger najlažje 

posvetijo posameznemu otroku in mu predstavijo določene matematične pojme, otroci pa jih 

imajo radi. 

Ugotoviti sem želela, katere izmed predstavljenih načinov motiviranja otrok za učenje 

matematičnih pojmov – motiviranje s pomočjo lutke, didaktičnih iger, ugank, slikanic, vrečke 

presenečenja in spletnih strani – vzgojitelji uporabljajo in katerega izmed naštetih načinov 

uporabljajo najpogosteje. Kot sem izvedela že v prejšnjem cilju, vzgojitelji najpogosteje 

uporabljajo didaktične igre. Za motiviranje otrok za učenje matematičnih pojmov vsi anketirani 

uporabljajo tudi slikanice. Med preostalimi naštetimi načini pa se je našlo nekaj posameznikov, 

ki za motiviranje otrok za učenje matematike nikoli ne uporabijo lutk, ugank in vrečk 

presenečenja. Kar ena petina anketiranih za motiviranje otrok za učenje matematike nikoli ne 

uporabi svetovnega spleta. 
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Moj cilj je bil raziskati tudi, ali je izbor načina vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje 

matematičnih pojmov odvisen od starosti otrok. Natanko polovica anketiranih zelo pogosto 

prilagaja način motiviranja otrok za učenje matematike starosti otrok. Malo manj jih je označilo, 

da pogosto prilagajajo načine motiviranja starosti otrok, zanemarljivo malo oz. nihče pa redko 

in nikoli.  

Z zadnjim ciljem sem želela izvedeti, ali leta delovne dobe vzgojiteljev vplivajo na njihov način 

motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. V vzorcu vzgojiteljev z različnimi leti 

delovne dobe se niso pojavile statistično pomembne razlike glede izbire načina motiviranja 

otrok za učenje matematičnih pojmov.  
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IV   ZAKLJUČEK 

Motivacija je psihološki proces, ki sproži in usmerja posameznikovo aktivnost, vpliva na 

njegova čustva in samopodobo.  Vsaka človeška dejavnost je motivirana, saj motivacija človeku 

omogoča, da zadovolji postavljen cilj. V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na 

učno motivacijo, ki je skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji. Učna motivacija 

daje pobudo za učenje, učenca usmerja ter mu določa trajanje in kakovost. Na njo vplivajo 

najrazličnejši notranji in zunanji dejavniki. Otroci so notranje radovedni in jih zanima vse, kar 

se dogaja okoli njih. Zgodi pa se tudi, da jih moramo za učenje velikokrat motivirati. Z uvodno 

motivacijo otrokom usmerimo misli in jih spodbudimo za učenje matematičnih pojmov. Le 

motivirani otroci bodo pri dejavnostih sodelovali, spraševali, poslušali, preizkušali, razmišljali 

in ne nazadnje vztrajali. Zato je zelo pomembno, s kakšnimi načini bo vzgojitelj poskušal 

pridobiti pozornost otrok. V diplomskem delu sem opisala šest načinov motiviranja otrok, in 

sicer didaktične igre, lutke, uganke, slikanice, vrečke presenečenja in svetovni splet. S pomočjo 

anketnega vprašalnika sem preverila, katere načine motiviranja otrok vzgojitelji poznajo, katere 

od naštetih uporabljajo najpogosteje pri načrtovanju matematičnih dejavnosti in zakaj. 

Rezultati empiričnega dela so pokazali, da se vzgojiteljem zdi zelo pomembno motivirati otroke 

pred obravnavanjem izbranih matematičnih pojmov, saj z uvodno motivacijo otroke privabijo 

k dejavnosti in jih spodbudijo k aktivnemu sodelovanju pri nadaljnjem delu. Z mnenji 

vzgojiteljic se popolnoma strinjam, saj bo otrok z dobro uvodno motivacijo lažje sledil 

obravnavi izbranih matematičnih pojmov in se hkrati tudi več naučil. Vzgojitelji najpogosteje 

motivirajo otroke s pomočjo didaktičnih iger, ki so v veliki meri prisotne v vrtcih, sploh pa jih 

večina spodbuja ravno razvoj in učenje matematičnih spretnosti ter pojmov. Z njimi vzgojitelji 

najlažje motivirajo otroke in dosežejo največji uspeh, imajo pa tudi veliko izbire in so hitro 

dostopne. Vzgojitelji uvodno motivacijo v večini prilagajajo glede na starost otrok. Otroci 

različnih starosti se namreč med seboj razlikujejo po vedenjskih, telesnih in duševnih 

značilnostih ter sposobnostih, kar je potrebno vnaprej preveriti in dejavnosti prilagoditi. 

Vzgojitelj pa mora poleg starosti upoštevati tudi razlike med otroki in njihovo predznanje. 

Zavedati se mora, da lahko sam pomembno vpliva na motivacijo otrok, vendar pa se ta kljub 

vsemu še vedno dogaja v otroku in on je vir motivacijskega delovanja.  

Vzgojitelji znanje za oblikovanje motivacije pridobivajo s pomočjo strokovne literature, nekaj 

tudi od drugih vzgojiteljev ter preko seminarjev in drugih strokovnih izobraževanj v okviru 

vrtca. Kljub vsemu bi se jih večina želela še dodatno usposobiti o načinih motiviranja, kar 

odprto podpiram, saj menim da je izobraževanj o motivaciji in načinih motiviranja otrok v 
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vzgojno-izobraževalnih ustanovah vendarle premalo za kakovostno motiviranje otrok ne glede 

na kurikularno področje.  

Menim, da sem s pomočjo empiričnega dela realizirala vse zastavljene cilje. Z raziskavo sem 

pridobila odgovore na vsa vprašanja, nekateri so me zelo presenetili. Bila sem namreč mnenja, 

da se vzgojitelji v času, ko je sodobna tehnologija na tako visokem nivoju in skoraj ne zdržimo 

več brez telefonov, računalnikov, tablic, več poslužujejo tudi svetovnega spleta. Izkazalo se je, 

da je to še vedno najmanj pogost način motiviranja otrok. Splet je namreč medij, s pomočjo 

katerega lahko otroci pa tudi odrasli raziskujejo svet, nabirajo nova znanja, preživljajo prosti 

čas ob zabavnih aktivnostih in virtualnih druženjih z vrstniki. Vendar pa obstajajo tudi pasti, ki 

povečujejo ranljivost otrok, predvsem na področju zlorabe zasebnih podatkov, dostopa do 

škodljivih vsebin in spletnega nasilja. Stvari ne moremo rešiti z odvzemom računalnika ali 

telefona. V prvi vrsti smo odrasli tisti, ki bi se morali poučiti o pasteh interneta in otrokom 

povedati, na kaj naj bodo pozorni. Zato je velika odgovornost tudi na pedagogih, ki bi lahko 

otroke že zelo zgodaj naučili varne, koristne in učinkovite uporabe spleta. 

Če bi empirični del izvajala še enkrat, bi vprašanja odprtega tipa spremenila v vprašanja 

zaprtega tipa, saj kar nekaj vzgojiteljev nanje ni odgovorilo. Težave jim je povzročalo tudi 

razvrščanje odgovorov od 1 do 6, saj so nekatere številke zapisali tudi večkrat. Zaradi teh dveh 

pomanjkljivosti, sem morala nekaj nepopolnih anketnih vprašalnikov izključiti iz raziskave.  

Zavedam se, da pridobljenih rezultatov ne morem posplošiti na celotno populacijo vzgojiteljev. 

Diplomsko delo bi lahko tudi nadgradila in s pomočjo opazovanja ali izvajanja uvodne 

motivacije v vrtcu preverila, kako vzgojiteljevi načini motiviranja vplivajo na pozornost in 

aktivno sodelovanje otrok v dejavnostih. Lahko bi tudi preverila, kako vzgojitelji uporabljajo 

določen način za motiviranje otrok pri posameznih matematičnih vsebinah. 

 

 

 

 

 

 



Strniša, N. (2019). Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF                                   

51 

 

V   VIRI IN LITERATURA 

Borota, B., Geršak, V., Korošec, H. in Majaron, E. (2006). Otrok v svetu glasbe, plesa in lutk. 

Koper: Pedagoška fakulteta. 

Brewster, J. in Ellis, G. (2002). Tell it again!: The new storytelling handbook for primary 

teachers. Harlow: Penguin English 

Erženičnik-Pačnik, M. (1999). Predšolski otrok in slikanice, V D. Tancer-Kajnih, Perspektive 

v mladinski književnosti (str. 88–93). Maribor: Pedagoška fakulteta. 

Hodnik Čadež, T. in Manfreda Kolar, V. (2009). Didaktična sredstva z vidika motivacije pri 

pouku matematike, V M. Cotič, V. Medved-Udovič, M. Cencič, Z. Verovnik in M. Razpet, 

Pouk v družbi znanja (str. 231–246). Koper: Pedagoška fakulteta.  

Juriševič, M. (2012). Motiviranje učencev v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Kim, S. H. (2003). 1001 način, kako motivirati sebe in druge, da dobite, kar si želite imeti. 

Ljubljana: Tuma.  

Klemen, N. (2010). Otroška igra. Pridobljeno 17. 3. 2019, s http://www.ringaraja.net/clanek/ 

otroska-igra_733.html 

Kobal Grum, D. in Musek, J. (2009). Perspektive motivacije. Ljubljana: Znanstvena založba 

Filozofske fakultete. 

Kordigel, M. in Jamnik, T. (1999). Književna vzgoja v vrtcu. Ljubljana: DZS. 

Korošec, H. (2004). Vpliv lutke na različnih področjih vzgojno-izobraževalnega dela. 

Kvalitativna raziskava. Neobjavljeno gradivo. Ljubljana: Pef. 

Kozinc, M. (2017). Vloga lutke v predšolskem obdobju. Pridobljeno 2. 6. 2019, s 

https://www.varuska -ziva.si/vloga-lutke-v-predsolskem-obdobju/ 

Kretič Mamič, A. (2017). Vpliv uvodne motivacije na delo v razredu. V M. Željeznov Seničar 

(ur.), Učna motivacija (str. 62–64). Ljubljana: MiB. 

Leskovar, D. (2017). Poročilo o izvedenih aktivnostih za krepitev zdravja v šolskem letu 

2017/2018.  Pridobljeno 2. 9. 2019, s http://www.vrtec-borisapeceta. si/files/2017/12/ Poro 

%C4%8Dilo-2017-2018-Domen-Leskovar.pdf 

http://www.ringaraja.net/clanek/otroska-igra_733.html
http://www.ringaraja.net/clanek/otroska-igra_733.html


Strniša, N. (2019). Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF                                   

52 

 

Lipnik, J. in Matić, R. (1993). Metodika govorne vzgoje: priročnik za delo vzgojiteljic in 

staršev. Maribor: Obzorja. 

Marentič-Požarnik, B. (1980). Dejavniki in metode uspešnega učenja. Ljubljana: Univerzum. 

Marentič-Požarnik, B. (2019). Psihologija učenja in pouka: od poučevanja k učenju. Ljubljana: 

DZS. 

Marentič-Požarnik, B. (2016). Psihologija učenja in pouka: temeljna spoznanja in primeri iz 

prakse. Ljubljana: DZS. 

Marjanovič Umek, L. (ur.). (2001). Otrok v vrtcu: priročnik h Kurikulu za vrtce. Maribor: 

Obzorja. 

Močivnik, Č. (2017). Učna motivacija.si – spletno okolje in učenci. V M. Željeznov Seničar 

(ur.), Učna motivacija (str. 138–140). Ljubljana: MiB. 

Mrak Merhar, I., Umek, L., Jemec, J. in Repnik, P. (2013). Didaktične igre in druge dinamične 

metode. Ljubljana: Salve. 

Peklaj, C., Kalin, J., Pečjak, S., Puklek Levpušček, M., Valenčič Zuljan, M. in Ajdišek, N. 

(2009). Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli. Ljubljana: 

Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Pezdirc Bartol, M. (2016). Drugačnost in identiteta v slikanici. V A. Zupan Sosič, D. Limon, H. 

Tivadar in A. Žbogar, Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (str.70–78). 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Podgoršek, M. (2009). Motivacija in uporaba storitev šolske knjižnice. Ljubljana: Morfem. 

Podvratnik, J. (2017). Učna motivacija v prvem razredu. V M. Željeznov Seničar (ur.), Učna 

motivacija (str. 239–243). Ljubljana: MiB. 

Reeve, J. (2005). Understanding motivation and emotion. Hoboken: Wiley. 

Retuznik Bozovičar, A. in Krajnc, M. (2010). Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem 

obdobju – učbenik za modul Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju v 

programu Predšolska vzgoja. Velenje: Modart. 

Rodari, G. (1996). Srečanje z domišljijo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 



Strniša, N. (2019). Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF                                   

53 

 

Rupnik Vec, T. (2006). Kritična samorefleksija – temelj profesionalnega razvoja in rasti. 

Socialna pedagogika, 10 (4), 429–465. 

Senica, M. (2009). Če otrok živi. V M. Kašnik-Janet (ur.), Da sije sonce: didaktične igre za 

razvoj otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti (str. 13–16). Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo 

Utrinek. (2013). Kdaj na otrok začne uporabljati računalnik? Pridobljeno 1. 9. 2019, s 

https://www.utrinek.si/otrok-racunalnik 

Zore, N. (2005). Otrok in računalnik v vrtcu. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Zuljan, D. (2014). Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja. Koper: Univerzitetna 

založba Annales.  

Zuljan, D. in Cotič, M. (2009). Povezava med tehničnimi in matematičnimi dejavnostmi v 

vrtcu. V M. Cotič, V. Medved-Udovič in M. Cencič, Pouk v družbi znanja (str. 276–283). Koper: 

Pedagoška fakulteta. 

Zupančič, M. in Puklek Levpušček, M. (2005). Temeljne osebnostne dimenzije v 

mladostništvu: njihova povezanost z motivacijskimi cilji in prepričanji v učnih situacijah. 

Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, 16 (5–6), 3–33.  

  

https://www.utrinek.si/otrok-racunalnik


Strniša, N. (2019). Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF                                   

54 

 

VI   PRILOGE 

 

12   PRILOGA 1  

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji! 

Sem Nuša Strniša, študentka Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani in zaključujem študij 

predšolske vzgoje. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Načini vzgojiteljevega motiviranja 

otrok za učenje matematičnih pojmov. Z vprašanji, ki so pred Vami, želim ugotoviti, katere 

načine motiviranja otrok vzgojitelji poznajo, katere uporabljajo pri svojem delu, predvsem pa 

katere načine motiviranja otrok uporabljajo za učenje matematičnih pojmov. V kolikor navodilo 

ne veleva drugače, prosim odgovorite tako, da obkrožite črko pred Vašim izbranim odgovorom 

ali odgovor napišite na črto. 

Vprašalnik je anonimen. Rezultate bom uporabila izključno za potrebe diplomskega dela. 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

1. Spol: 

a) ženski, 

b) moški. 

 

2. V katero starostno skupino spadate? 

a) Od 20 do 40 let, 

b) od 41 do 60 let, 

c) 61 let ali več. 

 

3. Koliko let ste že zaposleni v vrtcu kot vzgojitelj/-ica? 

a) Manj kot 5 let, 

b) od 6 do 10 let, 

c) od 11 do 15 let, 

d) od 16 do 20 let, 

e) 21 let in več. 
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4. Kako pomembno se vam zdi motivirati otroke pred obravnavanjem izbranih matematičnih 

pojmov?  

a) Zelo pomembno, 

b) pomembno, 

c) deloma pomembno, 

d) nepomembno, 

e) zelo nepomembno. 

 

5. Zakaj je po vašem mnenju pomembna uvodna motivacija? 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Pred vami so trditve, ki opisujejo motivacijo in z njo povezane situacije. Natančno preberite 

vsako trditev in ob posamezni trditvi obkrožite, koliko se z njo strinjate. Če se s trditvijo 

popolnoma strinjate, obkrožite 5, če se sploh ne strinjate, pa obkrožite 1.  

Se sploh ne 

strinjam 

(1) 

Se ne  

strinjam  

(2) 

Se ne morem 

odločiti 

(3) 

Se  

strinjam  

(4) 

Se popolnoma 

strinjam  

(5) 

 

 

Motiviranost otrok je posledica varnega in spodbudnega učnega 

okolja. 

1 2 3 4 5 

Otrok, ki ni motiviran, ne more napredovati v znanju. 1 2 3 4 5 

Pohvala in kritika nimata vpliva na motiviranost otrok. 1 2 3 4 5 

Če otrok ne uspem motivirati, sem kriv sam/-a.  1 2 3 4 5 

Otroke najbolj motiviram z načini, ki jih ne uporabljam pogosto. 1 2 3 4 5 

Zaradi nadaljnjih dejavnosti je pomembno, da otroke pritegnem z 

uvodno motivacijo. 

1 2 3 4 5 

Če otrok ne uspem motivirati, naslednjič poskusim z drugim načinom 

motiviranja.  

1 2 3 4 5 

Na izbiro načina motiviranja pomembno vpliva področje, v okviru 

katerega načrtujem dejavnosti (npr. drugačen način motiviranja za 

učenje na področju družboslovja kot matematike). 

1 2 3 4 5 
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7. Pred vami so trditve, ki opisujejo motivacijo in z njo povezane situacije za učenje 

matematičnih pojmov. Natančno preberite vsako trditev in ob posamezni trditvi obkrožite, 

koliko se z njo strinjate. Če se s trditvijo popolnoma strinjate, obkrožite 5, če se sploh ne 

strinjate, pa obkrožite 1.  

Se sploh ne 

strinjam 

(1) 

Se ne  

strinjam  

(2) 

Se ne morem 

odločiti 

(3) 

Se  

strinjam  

(4) 

Se popolnoma 

strinjam  

(5) 

 

Prepričan/-a sem, da lahko otroci, če jih dobro motiviram, razumejo 

tudi zahtevnejše matematične pojme. 

1 2 3 4 5 

Pri izbiri motivacije za učenje matematičnih pojmov, upoštevam 

matematično vsebino, ki jo želim predstaviti otrokom (npr. pri učenju 

vsebin štetja uporabim drugačne načine motiviranja kot pri 

geometriji). 

1 2 3 4 5 

Izbira motivacije (npr. z lutkami, didaktičnimi igrami, slikanicami) ne 

vpliva na interes predšolskih otrok za učenje matematičnih pojmov. 

1 2 3 4 5 

Izbira motivacije (npr. z lutkami, didaktičnimi igrami, slikanicami) 

pomembno vpliva na motiviranost predšolskih otrok za učenje 

matematičnih pojmov. 

1 2 3 4 5 

 

8. Katere načine motiviranja otrok uporabljate za učenje matematičnih pojmov? (Obkrožite 

lahko več odgovorov). 

a) Lutke. 

b) Didaktične igre. 

c) Slikanice. 

d) Uganke. 

e) Vrečke presenečenja. 

f) Svetovni splet in tam dostopne matematične vsebine. 

g) Drugo:___________________________________________________________ 

 

9. Na kakšen način najpogosteje motivirate otroke za učenje matematičnih pojmov? 

(Razvrstite načine motiviranja glede na pogostost uporabe s številkami od 1 do 6. S številko 
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ena označite način, ki ga uporabljate najpogosteje, s številko 6 pa način, ki ga uporabljate 

najmanj pogosto). 

 

10. Zakaj izbrani način (ki ste ga pri prejšnjem vprašanju označili z 1) najpogosteje uporabljate 

pri motiviranju otrok za učenje matematičnih pojmov? 

______________________________________________________________________ 

11. Ali je vaš izbor načina motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov odvisen od 

starosti otrok? 

a) Zelo pogosto,  

b) pogosto,  

c) včasih,  

d) redko,  

e) nikoli. 

 

12. Kako pogosto uporabljate spodaj naštete načine motiviranja otrok za učenje matematičnih 

pojmov? Označite en odgovor za vsak način motiviranja otrok. 

NAČIN Nikoli Redko Včasih Pogosto Vedno 

Lutke      

Didaktične igre      

Slikanice      

Uganke      

Vrečke 

presenečenja 
     

Svet. splet       

S pomočjo lutk _____ 

S pomočjo didaktičnih iger _____ 

S pomočjo slikanic _____ 

S pomočjo ugank _____ 

S pomočjo vrečke presenečenja _____ 

S pomočjo svetovnega spleta in tam 

dostopnih matematičnih vsebin 

 

_____ 



Strniša, N. (2019). Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov. 

Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF                                   

58 

 

Drugo: 

_______________ 
     

Drugo: 

_______________ 
     

 

13. Na kakšne načine pridobivate znanje za oblikovanje motivacije pri učenju matematike? 

(Obkrožite lahko več odgovorov). 

a) Od drugih vzgojiteljev. 

b) S pomočjo strokovne literature. 

c) Preko seminarjev in drugih strokovnih izobraževanj v okviru vrtca. 

d) Drugo:______________________________________________________________ 

14. Ali bi se želeli dodatno usposobiti glede načinov motiviranja otrok za učenje matematičnih 

pojmov? 

a) Da, 

b) ne.



 

 

 

 


