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POVZETEK  

Diplomsko delo obravnava vzgojiteljevo poznavanje in izvajanje predštevilskih vsebin, ki so 

pomembne za otrokov razvoj. V teoretičnem delu je predstavljena matematika kot del 

otrokovega vsakdana, kot igra, kot načrtovana dejavnost in kot izvajanje v dnevni rutini. 

Matematika je opisana kot kurikularno področje, prav tako obravnavamo prepletanje z drugimi 

področji. Raziskujemo vlogo vzgojitelja pri predštevilskih vsebinah. Empirični del vsebuje 

kvantitativno in kvalitativno raziskavo. Z anketnim vprašalnikom smo raziskali, kako dobro 

vzgojitelji poznajo vsebine predštevilskega obdobja, kako pogosto jih izvajajo, vključujejo v 

dnevno rutino ter kako jih povezujejo z drugimi področji dejavnosti.  

Ugotovili smo, da vzgojitelji zelo dobro definirajo predštevilske vsebine. Izkazujejo visoko 

strinjanje s pomembnostjo le-teh za vzgojno-izobraževalni proces, se zavedajo, da je znanje 

strokovnega delavca o teh vsebinah pomembno ter z njimi otrok razvija logično mišljenje in 

oblikuje pojem število. Večina strokovnih delavcev povezuje dnevno rutino s predštevilskimi 

vsebinami. Vsebino razvrščanja v največji meri povezujejo z dnevno rutino hranjene in 

oblikovanje skupin; vsebino urejanje z dnevno rutino hranjenje, oblikovanje skupin in bivanje 

na prostem; vzorce z dnevno rutino hranjenje in bivanje na prostem ter prirejanje eden enemu 

v dnevni rutini hranjenje, počitek in obroki. Vzgojitelji povezujejo matematične vsebine z 

vsemi področji dejavnosti v vrtcu. Razvrščanje in urejanje nekoliko bolj s področjem narave, 

vzorce z umetnostjo in gibanjem ter prirejanje eden enemu z družbo, naravo in gibanjem. 

Večina je navedla dejavnosti za realizacijo cilja za posamezno predštevilsko vsebino v povezavi 

z drugim področjem dejavnosti, in sicer: Otrok ugotovi vsiljivca v skupini, pri čemer so izhajali 

iz povezovanja matematike z gibanjem; Otrok uredi izbrane predmete po velikosti, pri čemer 

so izhajali iz povezovanja matematike z naravo; Otrok nadaljuje vzorec, pri čemer so izhajali 

iz povezovanja matematike z umetnostjo, ter Otrok prireja eden enemu, pri čemer so izhajali iz 

povezovanja matematike z družbo.   

Glede na dobljene ugotovitve lahko zaključimo, da je strokovnost vzgojitelja v naših vrtcih 

glede predštevilskih vsebin na zelo visokem nivoju, v manjši meri so se pojavljale težave pri 

zamenjavi vsebine razvrščanja z urejanjem ali pri navedbi dejavnosti. Tudi izvajanje 

predštevilskih vsebin je zelo razgibano, prepleteno z vsemi kurikularnimi področji, oblikovano 

z raznovrstnimi izkušnjami, vendar strokovni delavci pri navajanju primerov dejavnosti pri 

dnevni rutini ali pri medpodročnem povezovanju navajajo primere dejavnosti, v katerih 

prevladuje vid. To je opozorilo, da je otrokov celostni razvoj nekoliko zapostavljen.



KLJUČNE BESEDE: matematika v vrtcu, razvrščanje, urejanje, relacije, vzorci, vloga 

vzgojitelja, medpodročno povezovanje, dnevna rutina, izvajanje predštevilskih vsebin. 

  



Kindergarten teacher’s knowledge and execution of pre-number activities 

ABSTRACT 

This paper deals with kindergarten teacher's execution and knowledge of pre-numeral activites 

which are important for child's development. In the theoretical part, I have presented maths as 

a part of child's everyday life, as a play, as a planned activity, and its execution in daily routine. 

I have described maths as a curriculum field and how it intertwines with other fields of 

development. I have also mentioned the part a kindergarten teacher plays with pre-numeral 

contents. The empirical part is divided into quantitative and qualitative research. With the use 

of a survey, I have researched how well kindergarten teachers are familiar with pre-numeral 

contents, how often they execute them, how they integrate them in daily routine and how they 

connect those contents with other fields of development. 

I have discovered that kindergarten teachers define pre-numeral contents well. They 

acknowledge their importance in the educational system and they are aware that the knowledge 

about pre-numeral contents is important for the child's logical thinking and the shaping of 

numeral concepts, eg. »number«. 

The majority of educators connect the daily routine with pre-numeral contents. They usually 

execute the content of sorting during meal times and goup-forming. The content of organising 

is also executed during meal times, group-forming and outdoor activities. The content of 

patterns is executed during meal times and outdoor activities. The content of rigging to one 

another is executed during meal times and rest. Educators connect maths with all fields of 

development. 

Sorting and organising are often connected with the field of nature, patterns with the field of art 

and sports, and rigging to one another with the fields of society, nature and sports. Most 

educators listed activities for realisation of pre-numeral goals combined with another field of 

development, for example: The activity of finding the odd-one in the group is connected with 

the field of sports. Organising objects by size is connected to the field of nature. Pattern 

continuation is connected to the field of art, and rigging to one another connects the fields of 

maths and society. 



Based on these findings, I can conclude that Slovenian pre-school educators' knowledge about 

pre-numeral contents is on a high level. Some teachers had problems with mistaking sorting 

with organising and vice versa, or with reference to activities. The execution of pre-numeral 

activities is diverse, intertwined with all curricular fields and it can be enriched with different 

experiences. However, some educators listed activites that emphasise sight as an example of 

daily routine activity or as an example of development fields connection. In this respect, the 

child's overall development can be slightly neglected.  

KEY WORDS: maths in kindergarten, sorting, organising, relations, patterns, the role of 

kindergarten teacher, development fields connection, daily routine, execution of pre-numeral 

activities. 
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UVOD 

Otrok je vsakodnevno vpet v matematični svet. Od jutranjega prebujanja, prihoda v vrtec, 

odhoda domov in nazadnje vse do spanja. Otrok že po naravi rad šteje stvari, manipulira z 

različnimi predmeti, ki jih najde na sprehodu, v gozdu, na travniku ipd. Najdene predmete 

razvršča in ureja, opazuje okolico, v njej išče podobnosti in razlike; na oblačilih, stavbah 

opazuje vzorce, jih ustvarja s pečatniki. Vzpostavlja odnose med predmeti, med osebami, 

prireja predmete sebi, drugim … 

Opazovanje, razvrščanje, urejanje, vzorci in relacije predstavljajo pomembno vlogo pri 

oblikovanju pojma število pri predšolskem otroku. S predštevilskimi vsebinami otrok pridobiva 

izkušnje in razvija logično mišljenje, ki predstavlja pogoj za štetje. Ker začne otrok razvrščati, 

urejati, prirejati in ustvarjati vzorce že zelo zgodaj, v predšolskem obdobju, torej v vrtcu, ima 

vzgojitelj (zapis v moški slovnični obliki je nevtralni izraz za oba spola) zelo pomembno vlogo. 

Ko otrokom pripravlja različne izzive kot del spontane igre, se otrok zaradi primarne motivacije 

nauči največ. Izkušnje lahko zagotavlja še skozi vsakodnevne dejavnosti oz. dnevno rutino ali 

pa načrtovane dejavnosti. Vzgojitelj izvaja raznolike dejavnosti, ki temeljijo na prepletanju 

vseh področij dejavnosti: gibanje, jezik, matematika, družba, narava in umetnost. Ne glede na 

način pridobivanja izkušenj strokovni delavec s svojim poznavanjem in izvajanjem poudarja 

pomen zgodnjega razvoja usvajanja matematičnih pojmov, spretnosti in znanj ter razvoja v 

matematičnem izražanju in mišljenju. Zato je vzgojiteljevo izvajanje in poznavanje 

predštevilskih vsebin v vrtcu še toliko pomembnejše za ustvarjanje kakovostnega okolja za 

učenje in otrokov celostni razvoj.   

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu je 

predstavljena matematika kot del vsakdanjega življenja in dela v vrtcu. Opisane so vsebine 

predštevilskega obdobja, ki so ključne za raziskavo diplomskega dela, in sicer: igra, načrtovana 

dejavnost in dnevna rutina. Povzemamo področje matematike iz Kurikuluma za vrtce in njeno 

prepletanje z drugimi področji dejavnosti. Ugotavljamo vlogo vzgojiteljev pri usvajanju in 

kreiranju izkušenj za otroke pri razvrščanju, urejanju, prirejanju in ustvarjanju vzorcev.  

V drugem delu je opisana raziskava, s katero smo ugotavljali, kako dobro vzgojitelji poznajo 

vsebine predštevilskega obdobja, kako pogosto jih izvajajo, vključujejo v dnevno rutino ter 

kako jih povezujejo z drugimi področji dejavnosti. V empiričnem delu so opredeljeni problem 

raziskave, raziskovalna vprašanja, metoda raziskovanja ter interpretacija in njihovi rezultati.  
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Ugotovitve raziskave diplomskega dela so pokazale, kakšno je v vrtcih v osrednji Sloveniji 

vzgojiteljevo poznavanje in izvajanje predštevilskih vsebin.  
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1. TEORETIČNI DEL 

1.1 MATEMATIKA V VRTCU 

Otrok je že od rojstva vpet v matematični svet. Že po naravi raziskuje in manipulira z različnimi 

predmeti, kaže svojo radovednost in se igra. Je pripravljen na izzive oz. nove izkušnje, ki mu 

jih ponuja okolje. Japelj Pavešič (2010) opisuje, da otrok že pred dopolnjenim enim letom 

obvlada določene matematične spretnosti, s katerimi matematika postane del njegovega 

vsakdanjega življenja. Otrok opazuje, preizkuša, manipulira z različnimi predmeti, ki jih ureja 

in razvršča. Je pozoren na njihove razlike in podobnosti. Razmišlja logično, da pridobiva 

naklonjenost odraslega, in se hkrati prepusti igri in vsakodnevnim dejavnostim. Otrok skozi 

vsakodnevne matematične izzive razvija »matematične« strategije, ki jih uporablja z 

zavedanjem, da lahko nekatere naloge/probleme reši učinkovitejše (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Ker je matematika tudi eno izmed področij dejavnosti, ki jih strokovni delavci izvajajo v vrtcu, 

je lahko načrtovana ali spontana oz. vsakodnevna dejavnost, ki jo vzgojitelji izvajajo skozi igro, 

v dnevni rutini. Z izvajanjem strokovni delavci poudarjajo pomen zgodnjega usvajanja 

matematičnih pojmov, spretnosti in znanj ter razvoj matematičnega izražanja in mišljenja. 

Otrok doživlja matematiko kot neko prijetno izkušnjo, v katero ni prisiljen, vsebine so mu 

podane celostno. Šepul (2014) utemeljuje, da je pomembna uporaba vseh otrokovih čutil, saj z 

njimi vsrkava svet. To vsrkavanje je najprej nezavedno, a postopoma prehaja v zavedno. 

1.1.1 Matematika kot igra 

Igra je otrokova osnova dejavnost, v kateri se počuti varno, je zadovoljen. Namen igre je v njej 

sami, kar pomeni, da je za otroka, ki je notranje motiviran, pomembnejša sama dejavnost igranja 

kot pa cilj igre. Z igro se otrok nauči največ, iz okolja pridobi veliko novih informacij/znanj, 

prevzame dejavno vlogo opazovalca, raziskovalca, uči se vrlin, ki mu bodo pomagale v 

življenju zunaj igre. Otrok v igri vadi in izpopolnjuje spretnosti (Nemec in Krajnc, 2011). 

Zato je igra eden od ustreznih načinov zgodnjega poučevanja, tudi matematike. Vključevanje 

vzgojitelja v igro z matematičnimi cilji in priložnostmi obogati otroka. Prepusti mu, da sam 

vodi igro, v njej uživa in uspešno premaguje dane izzive. Otrok skozi igro pridobiva 

matematične izkušnje oz. znanje, pri tem uporablja vsakdanje predmete, izhaja iz okolice, se 

orientira glede na svoje telo in razvija spretnosti (matematične), govor in mišljenje (Japelj 

Pavešič, 2010). Otrok skozi igro spoznava, pridobiva izkušnje in znanja o novih matematičnih 

pojmih: več/manj/enako, število, množica … Pozoren je na podobnosti in razlike pri igračah, 
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ki jih primerja, prešteva, meri, razvršča, ureja, opisuje ipd. Otrok doživlja matematiko kot 

prijetno izkušnjo, preko katere se seznanja z vsakdanjim življenjem, a ob tem razvija 

matematično mišljenje, spretnosti in izražanje (Kurikulum za vrtce, 1999).  

1.1.2 Matematika kot načrtovana dejavnost 

Delo vzgojitelja zajema tudi načrtovanje dejavnosti. Vzgojitelj načrtuje dejavnost o izbrani 

tematiki, za katero navede cilje, oblike in metode dela, potreben material oz. pripomočke in 

literaturo, pri tem ves čas upošteva otroke. Nato načrtuje potek uvodnega, srednjega in 

zaključnega dela. Z načrtovanimi dejavnostmi vzgojitelj ustvari pogoje za otroke, da 

uresničujejo zastavljene cilje, tudi matematične (Japelj Pavešič, 2010). Podlago za načrtovanje 

vsebin v vrtcu predstavlja Kurikulum za vrtce (1999). Kljub odprtosti in fleksibilnosti 

dokumenta vzgojitelj načrtuje dejavnosti z upoštevanjem navedenih ciljev in načel, in sicer 

omogoči pestrejše in raznovrstne vsebine, medpodročno povezovanje, spodbujanje celostnega 

razvoja otroka, zagotavljanje enakih možnosti in izbire, spoštovanje zasebnosti in intimnosti, 

ponujanje uravnoteženih vsebin, sodelovalno učenje, sodelovanje v timu, sodelovanje z drugimi 

ustanovami ter aktivno učenje.  

1.1.3 Matematika in dnevna rutina 

Vsakodnevne dejavnosti so enako pomembne kot zapisani cilji in vsebine v kurikulu, skozi 

katere se uveljavlja prikriti kurikulum. Vzgojitelj se mora zavedati, da vzgaja otroke v skupini 

skozi različne elementne prikritega kurikula, ki niso nikjer opredeljeni. Ti večinoma temeljijo 

na posredni vzgoji, ki je v veliki meri učinkovitejša od neposredne vzgoje oz. vzgojnih 

dejavnostih, ki so del kurikuluma (Kurikulum za vrtce, 1999). V vrtcu vzgojitelj za ustvarjanje 

stalnih matematičnih spodbud za otroka poleg načrtovanih dejavnosti, izkoristi dnevno rutino 

v vrtcu. Dnevna rutina in njeni elementi predstavljajo za otroka pomemben vsakdanji rutinski 

dogodek, ki ga lahko povežemo tudi s področjem matematike (Japelj Pavešič, 2010). Struktura 

dnevne rutine oz. dnevnega urnika mora vsebovati individualne in razvojne potrebe otroka, ki 

omogočajo prijetno in varno preživljanje časa v vrtcu. Dan v vrtcu naj bo dobro organiziran in 

strukturiran.  

Vzgojitelj ponuja otroku raznovrstne aktivnosti, ki temeljijo na načelu uravnoteženosti (Dolar 

Bahovec in Bregar Golobič, 2004): 

- Otrok ima na voljo aktivne in umirjene dejavnosti. 

- Dejavnosti, v katerih je prepuščen samemu sebi, individualni igri in igri z drugimi. 
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- Sodeluje v dejavnosti v velikih/majhnih skupinah. 

- Se igra v notranjih prostorih in prostorih na prostem. 

- Zagotavljanje časa, ko je otok aktiven v dejavnostih, ki si jih je izbral sam, in dejavnostih, 

ki jih vodi odrasel.  

Vzgojitelj se drži petih temeljnih načel, in sicer: aktivno učenje, pozitivne interakcije med 

otrokom in odraslim, otroku prijazno učno okolje, dosledna dnevna rutina in skupinsko 

vsakodnevno vrednotenje otroka. Aktivno učenje je podlaga za popoln razvoj človekovih 

sposobnosti skupaj z razvojno primernimi učnimi izzivi. Opredeljeno je tudi kot temelj 

High/Scopovega pristopa pri učenju in vzgoji predšolskega otroka. To pomeni, da se otroci 

skozi dejavnost, v kateri sodelujejo in so motivirani zanjo, učijo pojmov, tvorijo zamisli in 

ustvarjajo lastne simbole. Pri tem je pomembna pozornost in občutljivost odraslega, ki 

organizira okolje in rutine za aktivno učenje; vzpostavlja ozračje za pozitivne socialne 

interakcije; spodbuja otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno 

razmišljanje; opazuje in interpretira dejanja vsakega otroka z vidika razvojnih načel ter načrtuje 

izkušnje na pobudo otrokovih interesov in dejanj. Otroci dajejo pobude za dejavnosti, ki izvirajo 

iz njihovih osebnih interesov in namenov. Osredotočenost otroka na razmišljanje in izvajanje 

dokazuje njegovo aktivno učenje. Pri tem otroci izbirajo materiale in se odločajo, kaj z njimi 

početi, ter jih z vsemi čutili aktivno raziskujejo. Kar pomeni, da otrok drži predmet, ga stiska, 

nanj spleza, ga spusti na tla, ga vonja in okuša ipd. Z manipulacijo otroci pridobivajo odgovore 

na svoja vprašanja oz. zadovoljujejo svojo radovednost. Po seznanjanju in eksperimentiranju s 

predmeti otroci odkrivajo razmerja le-teh do drugih, zanima jih tudi njihovo skupno delovanje. 

Ves ponujeni material, predmeti, oprema in orodja morajo biti primerni otrokovi starosti. 

Aktivno učenje omogoča otrokom tudi učenje s celim telesom, s katerim zelo radi kažejo svojo 

telesno moč in sposobnosti; se pogovarjajo o dnevnih doživetjih; izražajo svoje misli in 

poslušajo drugega ter se učijo, da je osebni način pogovora učinkovit in spoštovan. Pomembno 

vlogo imajo odrasli, ki otroku prisluhnejo ter ga spodbujajo k nadaljnjemu razmišljanju, ga 

spodbujajo k samostojnosti in mu nudijo pomoč in oporo pri reševanju problemov (Hohmann 

in Weikart, 2005). 

Zagotavljanje predvidljivega zaporedja dogodkov, gladkih prehodov od enega do drugega 

obdobja dejavnosti ter doslednosti v pričakovanjih in podpori odraslega omogoča 

High/Scopova dnevna rutina (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 
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Hohmann in Weikart (2005) izpostavljata High/Scopovo dnevno rutino kot okvir aktivnega 

učenja, kot dosleden razpored dogodkov, na katerega se lahko otroci zanesejo in ga razumejo, 

odraslim pa pomaga organizirati čas z otroki. Skozi dnevno rutino otroci uresničujejo svoje 

interese, izbirajo in se odločajo ter rešujejo svoje probleme v kontekstu trenutnih situacij. Torej 

dnevna rutina zagotavlja skupni okvir podpore otrok, v kateri uresničujejo svoje interese in na 

različne načine rešujejo probleme. Dnevna rutina skrbi za strukturo dogodkov dneva, v njej 

imajo otroci čas in možnost, da izrazijo svoje cilje in namene, manipulirajo z materiali ter 

vstopajo v interakcijo z ljudmi. V High/Scopovi dnevni rutini otrok gradi na svojih načrtih, 

interesih in sposobnosti. Otroci ne potrebujejo nenehnega nadzora odraslih, ampak spodbudo 

odraslega k samostojnosti. Pri tem velja načelo deljenega vodenja, ki loči to rutino od ostalih 

rutin. To pomeni, da ni odrasel tisti, ki vedno vodi, temveč sta oblikovalca spodbudne skupnosti 

otrok in odrasel. Pri tem se ustvarja spodbuden vzgojni in socialni okvir, ki otrokom ponuja 

psihološko varno in namensko okolje. Prav tako ohranja ravnotežje med omejitvami in svobodo 

otrok in olajša prehod otoka v vrtec, ker gradi občutek skupnosti. Kljub vsemu je dnevna rutina 

prilagodljiva, saj v vrtcu odrasli nikoli ne morejo natančno napovedati izjav, odločitev in dejanj 

otrok. Podpira kurikularne vrednote, saj otroci uresničujejo svoje interese in gradijo znanje prek 

osebnih izkušenj, so dejavni v spodbudnem učnem okolju, ki je zasnovano po načelih 

High/Scopovega kurikula aktivnega učenja. Dnevna rutina mora vsebovati različne učne 

izkušnje, in sicer: 

- Otrok spontano vstopa v interakcije z vrstniki in odraslimi. 

- Otrok se igra živahno in umirjeno zunaj in znotraj. 

- Otrok se vključuje v ponavljajočo se igro in igro, ki prinaša nove izzive. 

- Otrok se vključuje v dejavnosti, ki se nadaljujejo, in v dejavnosti, ki se zaključijo v enem 

dnevu.  

- Otrok aktivno raziskuje z vsemi čutili, posnema, je dejaven v dramski igri, pri zgodbah, 

umetnosti, glasbi, gibanju.  

Dnevna rutina podpira otrokovo iniciativnost, vzpostavlja socialni okvir, ustvarja prilagodljivo 

strukturo, podpira kurikularne vrednote in nudi številne priložnosti, ob katerih se odrasel nauči 

in spozna nekaj novega o posameznem otroku.   

V nadaljevanju bomo predstavili elemente dnevne rutine, ki jih navajajo različni avtorji (Eva 

Dolar Bahovec, Ksenija Bregar Golobič, Barbara Japelj Pavešič, Mary Hohmann, David P. 

Weikart), in sicer: prihodi in odhodi otrok, hranjenje in obroki, prehodi med dejavnostmi, 
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oblikovanje skupin, počitek in spanje, bivanje na prostem, osebna nega in skrb zase ter jutranji 

krog. 

PRIHODI IN ODHODI OTROK 

Otrokov dan v vrtcu se začne z njegovim prihodom v vrtec in konča z odhodom iz njega. Prihod 

in odhod otroka je povezan z različnimi rutinskimi dogodki kot elementi dnevne rutine. Otroci 

se srečujejo z matematiko tudi v posameznem elementu dnevne rutine. Otrok ob prihod v vrtec 

poišče svoj simbol in zapis svojega imena, kar pomeni, da vzpostavlja odnos oz. prireja. Nato 

svoje oblačilo obesi na svoj obešalnik. Otrok se ob prihodu v vrtec pogovarja. Ne le o svojih 

doživetjih, pogovor je tematiziran z matematičnimi pojmi, npr.: levi/desni copat, večji/manjši 

čevelj, daljši/krajši šal ipd. Nekateri vzgojitelji spodbujajo otroke, da vsak dan ob prihodu 

nalepijo svojo fotografijo, in tako označijo svojo prisotnost, drugi to spodbujajo v jutranjem 

krogu. Vzgojitelj spodbuja otroke, da preštevajo čevlje v garderobi in ugotovijo, koliko jih je v 

vrtcu ipd. Ob odhodu domov otrok vzame svojo igračo, risbo iz svojega predala in si poišče 

mesto v garderobi, ki je označeno z njegovim simbolom in imenom. Izbere svoje oblačilo in 

obutev ter s svojimi starši odide domov. Podobne dejavnosti navaja tudi Japelj Pavešič (2010) 

v Otrok v vrtcu: Priročnik h Kurikulu za vrtce, v poglavju Matematika.  

HRANJENJE IN OBROKI  

Pred vsakim hranjenjem oz. obrokom si otroci umijejo roke, sledi opravljanje velike in male 

potrebe ali nega. Ponavljanje dejavnosti lahko poimenujemo z besedno zvezo vsakdanji vzorec. 

Hranjenje predstavlja zelo dobro priložnost za učenje, saj  se otroci v mirnem, družabnem in 

prijetnem vzdušju naučijo postreči sami, vzpostavljajo pozitiven odnos do hrane in 

prehranjevanja (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). Ko vzgojitelj spodbuja otroke, da si 

postrežejo sami, ali za to določijo dežurne otroke, je prisotna matematika. Otroci vsakemu 

učencu priredijo svoj pribor, svojo hrano, svojo skodelico. Vzgojitelj lahko pri malici vpraša, 

koliko zelenjave je na krožniku, otroci tako preštevajo korenje, paradižnike … Po končanem 

obroku otroci pospravijo za seboj, razvrstijo umazano posodo, pribor in skodelico ter prtiček v 

ustrezen koš. 

Kot smo že omenila, otroci zelo radi manipulirajo z različnimi predmeti. Pri obroku preštevajo 

pribor; oblikujejo prtičke v različne geometrijske oblike, npr. pravokotnik, trikotnik; določijo 

prostor predmeta na pogrinjku, npr. nož na desni strani; se pogovarjajo o količini hrane, o številu 

zajemalk juhe, o številu krompirjev, o zaporedju dogodkov (glavna jed in potem pecivo) … Na 

koncu razvrstijo svoj krožnik in pribor na voziček. Opazovanje je eden izmed procesov, ki je 
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pomemben tudi za usvajanje matematičnih pojmov, recimo ugotavljanje razlik in podobnosti. 

Otrok lahko primerja količino hrane, razliko v zelenjavni in goveji juhi (v eni so rezanci, v drugi 

ne). Nikakor hranjenje ni namenjeno tekmovanju ali nepotrebnemu primerjanju otrok 

(Kurikulum za vrtce, 1999).    

PREHODI MED DEJAVNOSTMI 

Vzgojitelj ustvarja kvalitetne izkušnje s trajno podporo odraslega, torej sebe, in z načrtovanjem 

prehodov. Ti so zelo pomembni, saj v skupini ustvarjajo klimo, vzgojitelj jih izvede umirjeno 

in zanimivo (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). Prehode med dejavnosti izvajajo med 

prezračevanjem igralnice, sproščanjem, tudi pospravljanjem, ki je lahko izvedeno kot igra, ki 

ima v ozadju različne cilje, med njimi tudi matematične. Ko otrok razvršča igrače v svoje 

kotičke, pospravi svojo igračo, preveri, ali ima vse kocke in jih prešteva, ureja po velikosti ... 

Med prezračevanjem igralnice otroci hodijo po hodniku, opazujejo okolico, štejejo vrata, klopi, 

slike. Ko hodimo po stopnicah, štejemo korake, opisujemo položaje, in sicer: držimo se z 

levo/desno roko, hodimo po stopnicah gor/dol, pazimo na prijatelja spredaj/zadaj, stopnice 

prehodimo v paru, v koloni. Volavc (2014) navaja dejavnosti, s katerimi lahko vzgojitelj 

popestri prehode med dejavnostmi, in sicer z gibalnimi igrami, matematičnimi izzivi (urejanje 

po velikosti, razvrščanje po spolu, seštevanje korakov), utrjevanjem predlogov (hodim po levi 

strani hodnika …). Med prezračevanje igralnice se vzgojitelj z otroki zadržuje v različnih 

prostorih, tudi v garderobi, kjer se otroci igrajo, in sicer merijo dolžino svojega imena s ploski 

(en zlog – en plosk), ugotavljajo vsiljivca v skupini, sestavljajo različne vzorce, urejajo po 

velikosti, štejejo manjkajoče otroke, igrajo položaje (postavi se med Petro in Ireno, stopi za 

Matejo …). Otroci deklamirajo izštevanke in pojejo pesmice z matematično vsebino. Bregar 

Golobič (2004) navaja pomembnosti za oblikovanje skupin. Te so lahko velike ali majhne. V 

majhne skupine je vključenih od pet do deset otrok in en odrasel. Skupaj spoznavajo različne 

materiale, pridobivajo različne izkušnje in rešujejo probleme, ki jih individualno ne bi doživeli. 

Pogled odraslega je ves čas usmerjen na malo skupino in prinese marsikatero novo spoznanje 

o posameznem otroku. Igra v velikih skupinah gradi pri otrocih občutek skupnosti. Otroci in 

odrasli se družijo ob različnih dejavnostih, tudi matematičnih.  

OBLIKOVANJE SKUPIN 

Preden vzgojitelj izvaja dejavnosti v skupini, jo mora najprej oblikovati, in sicer po različnih 

kriterijih: barvi oblačil, začetnici imena, spolu, sposobnosti in interesu otroka … Kriterije 

razvrščanja lahko določijo tudi otroci sami ali naključno vlečejo kartice s simboli. Oblikovanje 
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skupin lahko poteka že v jutranjem krogu, kjer se zberejo otroci po zajtrku. Uvodnemu 

pozdravu sledi pripovedovanje pripetljajev navzočih, nato vzgojitelj predstavi potek dneva, ki 

ga bodo otroci preživeli v vrtcu. Takšno vzgojiteljevo početje je vsakodnevni vzorec, podobno 

kot vsi elementi dnevne rutine.  

POČITEK IN SPANJE 

Otrok ima v vrtcu možnost počitka oz. spanja (v prvi starostni skupini otroci vsak dan spijo oz. 

počivajo, medtem ko v drugi starostni skupini manj, predšolski otroci pogosto ne spijo več). 

Počitek in spanje sta omogočena tistim otrokom, ki to potrebujejo, zato nista obvezna niti 

časovno strogo določena. Otrok v vrtcu doživlja tudi napornejše dejavnosti: sprehode, športne 

dneve, obisk knjižnice, ki vplivajo na organizacijo počitka. Pri tem vzgojitelj upošteva 

individualne potrebe otroka. Prehod od kosila k počitku naj bo umirjen, postopen in brez hitrega 

pospravljanja oz. pripravljanja ležalnika (Kurikulum za vrtce, 1999). Ker je počitek oz. spanje 

otrokom vsakdanje, se tudi tukaj srečajo z matematiko. Priprava na počitek vsebuje razporejanje 

ležalnikov, ko vsak otrok prepozna svoj simbol/ime na ležalniku ter se na njem uredi za spanje, 

pripravi svojo igračo, odejo, si sezuje copate (prirejanje). Tisti otroci, ki v tem času ne počivajo 

oz. spijo, so pozorni na dolžino počitka spečih otrok ter jih skupaj v pogovoru z vzgojiteljico 

uredijo po dolžini počitka. Otrok se z vzgojiteljico dogovarja o mestu, kjer bo ležal (ob omari, 

za kuharskim kotičkom …). Po končanem počitku otroci pospravijo igrače na svoja stalna 

mesta ter se pripravijo na malico. Otrokom je priprava na počitek zelo blizu, prav tako tudi 

pospravljanje po njem. Pri tem nimajo občutka, da se pravzaprav poglabljajo v matematične 

vsebine, zato niso obremenjeni (Japelj Pavešič, 2010). 

BIVANJE NA PROSTEM 

Otroci zelo radi čas v vrtcu preživljajo na zunanjih površinah vrtca, kar pomeni, da se radi igrajo 

na zunanjem igrišču, na travniku, v gozdu, na poljski poti, se veselijo sprehoda in opazujejo 

stvari, dogajanje okoli sebe. Otrok se mora urediti za bivanje zunaj, kar pomeni, da pred 

odhodom na sprehod vsak otrok poišče svojo obutev in mu dodeli mesto na svojih nogah 

(levi/desen čevelj). Otroci imajo na sebi različno velika oblačila, z različnimi vzorci, 

poslikavami, gumbi. Čas odhoda in prihoda nazaj v vrtec predstavlja temo pogovora z 

vzgojiteljico. Otroke zanima, kam bodo šli, kam morajo zaviti (levo ali desno), kaj prečkamo 

ipd. Med sprehodom vzgojitelj otroke spodbuja, da opazujejo okoli sebe, so pozorni na razlike 

in podobnosti. Lahko se o opazovanem tudi dogovorijo, npr. štejte vse rdeče avtomobile na 

cesti, bodite pozorni na barve prometnih znakov. Pred sprehodom da vzgojitelj otrokom izziv, 
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in sicer naj napovejo dogodke med sprehodom (prečkali bomo štiri prehode za pešce). Otrokova 

naloga je, da napoved preverijo in jo potrdijo ali ovržejo. Japelj Pavešič (2010) pravi, da lahko 

otroci v manjših skupinah podajo svojo napoved s pojmi več/manj/enako. Igra na igrišču je tudi 

ena izmed oblik bivanja na prostem, kjer otroci pridobivajo konkretne izkušnje s prosto igro ali 

načrtovano dejavnostjo. Gabrovšek (2014) navaja dejavnosti, s katerimi otroci pridobivajo 

konkretne izkušnje (tudi matematične): otrok ob brcanju prešteva brce, ob guganju dvig nog, 

med skakanjem skoke, med hojo po stopnicah prešteva korake ipd. Otrok je aktiven v učenju 

preštevanja in prepoznavanju števil skozi igro, fizično izkušnjo. 

Sankanje, guganje, plezanje, spuščaje po toboganu, igranje v vrtni hiši, hoja po igralih za 

ravnotežje, igra v peskovniku ... so predlagane splošne aktivnosti, ki jih otroci lahko izvajajo 

na prostem. Te izkušnje otrok so povezane z matematičnimi vsebinami, saj se otroci med 

spuščanjem po toboganu razvrščajo po spolu (najprej se spustijo deklice in nato še dečki). Pri 

sankanju vsak otrok dobi svoje sanke (prirejanje), otrok šteje, kolikokrat je preplezal mrežo, 

otroci pospravijo igrače v vrtno hišo, kjer recimo urejajo kanglice po velikosti. V mivki otroci 

ustvarjajo različne vzorce. Vzgojiteljica lahko ponudi različne dejavnosti s prevladujočo 

matematično vsebino. Tudi Japelj Pavešič (2010) navaja aktivnosti, ki jih lahko odrasel izvaja 

med bivanjem na prostem. Vzgojiteljica lahko skupaj z otroki ustvarja različne poizkuse, pri 

katerih je otrok aktiven. Otrok ob kotaljenju različnih predmetov po različno strmih klancih 

opazuje kotaleči predmet glede na čas prihoda in glede na dolžino ustavljanja. Otroci lahko 

izmerijo površino, na kateri se igrajo (igrišče s koraki, hkrati opazuje okolico in  šteje oddaljene 

stvari, npr. drevesa, okna hiš, letala). S svojimi koraki lahko izmeri krog, ki ga je s palico narisal 

v pesek. Otrok zbira kamne in se z njimi igra trgovino. Otrok dobi nalogo, v kateri poišče 

različne primere matematičnih teles, in sicer kroglo (npr. žoga), kocko in kvader (npr. pisemski 

nabiralnih), valj (npr. dimnik), in likov (različni prometni znaki, narisane cestne oznake, 

reklamne table). Otrok na sprehodu, na igrišču nabira različne naravne materiale, ki jih razvršča 

glede na velikost, obliko, barvo ter ureja od najmanjšega do največjega, jih primerja po teži, 

preizkusi, ali plavajo v luži, ustvari vzorec ipd. Različni letni časi prinašajo različne izkušnje. 

Jeseni otroci razvrščajo in urejajo odpadle liste iz dreves, pozimi  ustvarjajo vzorce v snegu, 

naredijo sled v obliki labirinta in tako vadijo pojme levo/desno ali naprej/nazaj ipd. Poleti 

štejejo lončke, ki jih prinesejo v bazen, spomladi opazujejo rast rastlin ter jih ob tem preštevajo. 

Skrivanje predmetov je prav tako dejavnost, pri kateri otroci vadijo prostorske pojme: spodaj, 

nad, za, pred ... Kot smo poudarili, je bivanje na prostem namenjeno tudi gibalnim aktivnostim 

in je odličen način za pridobivanje matematičnih izkušenj. To pomeni, da otrok med bivanjem 
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zunaj šteje preskoke, poskoke, se igra z različnimi žogami in z njimi manipulira. Ugotavlja 

dolžino padca, tekmuje v teku in vadi števnike. 

OSEBNA NEGA IN SKRB ZASE 

Iz načel predšolske vzgoje v vrtcih, ki jih opredeljuje Kurikulum za vrtce, je izpeljan pomemben 

cilj, ki ga vzgojitelj uresničuje skozi dnevno rutino osebna nega in skrb zase, in sicer: »Razvijati 

samostojnost pri higienskih navadah in odgovornost za lastno zdravje ter zdravo okolje.« To 

pomeni, da vzgojitelj poleg spodbujanja in krepitve zdravja pri otrocih, omogoča otrokom 

izkušnje, pri katerih usvajajo in se učijo skrbeti zase in postati samostojni, npr. pri oblačenju, 

umivanju/razkuževanju rok, odlaganju slinčkov, umivanju zob, brisanju riti, obisku stranišča 

oz. kahlice (Bela knjiga, 1995). Vsakodnevnost pri osebni negi in skrbi zase lahko nevede 

povežemo tudi z matematiko. Osebna nega in učenje samostojnosti pri skrbi zase potekata v 

kopalnici in na stranišču. Pred tem se otroci razvrščajo v skupine glede na različne kriterije: 

spol (najprej gredo v umivalnico deklice), predmeti za osebno higieno (kdor ima s seboj 

glavnik, si gre v umivalnico počesat lase), barva (tisti, ki imate rumeno majico, si umijete roke) 

ali dejavnost otroka (kdor je pojedel, si umije roke) ipd. Otroci skrbijo za nego svojih las, ki jih 

lahko uredijo po dolžini, in sicer od najkrajše do najdaljše frizure. Vsakodnevno opravljanje 

opravil v kopalnici predstavlja vsakodnevni vzorec. Že umivanje rok je zaporedje, ki je lahko 

tudi vzorec. Pospravljanje higienskih pripomočkov omogoča vzpostavitev odnosa med njim in 

otrokom, saj po končanem umivanju zob otrok pospravi svojo ščetko v svojo režo na stojalu, 

pri brisanju rok vzame eno brisačo ... Te pripomočke lahko prešteva, opazuje, določa prostor s 

predlogi in jih med seboj primerja.  

JUTRANJI KROG  

Jutranji krog predstavlja del dnevne rutine v vrtcu. Dolar Bahovec in Bregar Golobič (2004) 

opredeljujeta pomembnost jutranjega kroga v otrokovem razvoju zaradi občutka pripadnosti in 

razvoja socialnih veščin. To pomeni, da otroci sodelujejo v pogovoru, delijo izkušnje, ki so jih 

doživeli v svojem življenju, in poslušajo svoje vrstnike. Vzgojitelj v jutranjem krogu pri 

načrtovanih dejavnostih upošteva trajanje pozornosti otrok, njihovo starost, interese in 

sposobnosti. V jutranjem krogu otroci najbolj uživajo v skupinskih dejavnostih, kot so razne 

naprstne in socialne igre, pripovedovanje zgodb, glasbene in gibalne dejavnosti, vaje in igrice. 

K vsem naštetim dejavnostim lahko vključimo matematiko. Otroci se razvrstijo po različnih 

kriterijih, kot so barva, velikost, spol, interes ipd. Interese lahko z otroki oblikujemo v drevesni 

diagram. Otroci se uredijo po velikosti od najmanjšega do največjega, se uredijo po starosti od 
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najmlajšega do najstarejšega ali pa po odtenkih barv na oblačilih od najsvetlejšega do 

najtemnejšega. Ustvarjajo razne gibalne in ritmične vzorce z lastnimi in ritmičnimi instrumenti, 

simboli ipd. Po navadi vzgojiteljice v jutranjem krogu preverijo prisotnost otrok, npr. vsak otrok 

prilepi svojo sliko na mesto pod svoje ime. Vsakemu otroku lahko priredimo en stol/blazino, 

kjer sedi v jutranjem krogu, eno sliko, s katero se bodo razdelili  v skupine, vsak lahko pove 

eno dogodivščino s počitnic. 

1.2 MATEMATIKA V KURIKULUMU   

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki vzgojiteljem omogoča izvajanje in 

načrtovanje kakovostne predšolske vzgoje v vrtcu. V njem so zapisani cilji in načela predšolske 

vzgoje, ki so temelj otrokovega celostnega dojemanja sveta. Poleg ciljev in načel je z vsemi 

specifikami razvoja opisan tudi otrok v vrtcu in področja dejavnosti v vrtcu, tudi matematika. 

V diplomskem delu nas je najbolj zanimala ravno matematika in  njene povezave z drugimi 

področji dejavnosti, ki uresničujejo načelo horizontalnosti. Za vsako področje dejavnosti so 

predstavljeni globalni cilji, cilji, primeri dejavnosti za prvo in drugo starostno skupino ter vloga 

odraslih.  

1.2.1 Globalni cilji: 

- Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 

- Razvijanje matematičnega izražanja. 

- Razvijanje matematičnega mišljenja. 

- Razvijanje matematičnih spretnosti. 

- Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

1.2.2 Cilji: 

- Otrok rabi imena za števila. 

- Otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in razlikovanje 

med številom in števnikom. 

- Otrok zaznava prirejanje 1 – 1 in prireja 1 – 1. 

- Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje.  

- Otrok rabi simbole, z njimi zapisuje dogodke in opisuje stanje. 

- Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava. 

- Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. 

- Otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti dogodka. 
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- Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

- Otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema. 

- Otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like. 

- Otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost. 

- Otrok rabi izraze za opismenjevanje položaja predmetov in se nauči orientacije v prostoru.  

- Otrok klasificira in razvršča. 

- Otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi in 

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

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

enotami.  

1.3 MATEMATIKA IN DRUGA PODROČJA DEJAVNOSTI 

Vzgojitelj pri svojem delu upošteva cilje in načela Kurikuluma za vrtce, tudi načelo 

horizontalne povezanosti. To načelo zavezuje strokovnega delavca, da izbira vsebine, metode 

in načine dela tako, da upošteva otrokove razvojne specifike ter povezuje vsa področja 

dejavnosti, in sicer gibanje, matematiko, jezik, družbo, naravo in umetnost. Pri tem 

povezovanju dejavnosti ni nujno, da so vse uravnotežene. Nekatere prevladujejo in 

predstavljajo vodilni element zaposlitve, kar je v diplomskem delu področje matematike, lahko 

pa so spremljevalni elementi. Pri tem so ključni vzgojiteljeva izvirnost, pripravljenost, 

strokovnost in doživljanje (Kurikulum za vrtce, 1999).  

V nadaljevanju bomo predstavili povezavo matematike z drugimi področji dejavnosti, ki so 

navedena v Kurikulumu za vrtce (1999). 

1.3.1 Gibanje 

Otrok dojema in zaznava svet s svojim telesom, z gibanjem. Manipulira z deli telesa, preizkuša, 

kaj telo zmore, razvija gibalne sposobnosti ter ob tem doživlja ugodje. Ko je otrok uspešen pri 

gibanju, ga to zadovolji in z dneva v dan povečuje samozaupanje. Vzgojiteljeva naloga je, da 

pripravi take dejavnosti, pri katerih si otrok pridobiva znanje tudi iz drugih področij dejavnosti. 

Pri tem si pomaga z ustvarjalnostjo, različnimi igrali, prostorom za gibanje in različnimi 

pripomočki. Videmšek in Kovač (2010) navajata matematične pojme, ki jih otroci ob gibanju 

spoznavajo, in sicer: barve, oblike, površine, količinske izraze (veliko – malo, več – manj ipd.), 

izraze za prostorska razmerja (v, na, pod; zgoraj, spodaj), časovna razmerja (počasi – hitro, prej 

– potem), druge protipomenske izraze (težko – lahko, umazan – čist, star – nov), seznanjanje z 
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merskimi enotami (korak, meter). Otrok z gibanjem tipa predmet in zaznava različne lastnosti: 

kocka je trda, hrapava. Otrok med gibanjem šteje (svoje korake/počepe, žoge, s katerimi se igra, 

obroče na tleh). Prav tako razvršča predmete, s katerimi se giblje, po različnih kriterijih (po 

velikosti, barvi, obliki …). Med gibalnimi dejavnostmi je pomemben tudi pogovor, s katerim 

vzgojitelj in otroci pojasnjujejo dogodek, razložijo svoja predvidevanja (kaj se je zgodilo 

najprej in kaj se bo zgodilo pozneje; vzrok in posledica).  

Matematika je z gibanjem povezana v obliki gibalnih iger, iger s pravili, iger z 

navodili/nalogami, s pospravljanjem športnih pripomočkov, z merjenjem igralnega 

prostora/giba otroka ali pa štetjem gibov, npr. korakov, skokov. Prav tako je vsebina štetja 

povezana z oponašanjem gibov različnih živali (Naredi toliko račjih korakov, kot jih vržeš na 

kocki, in jih preštej). Grdadolnik (2014) pravi, da se otroci ob ponovitvah vaj učijo šteti, pri 

postavitvi poligona se urijo v pojmih levo/desno, uporabljajo prostorske izraze za opisovanje 

položaja predmeta in napredujejo v razvoju orientacije v prostoru. 

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) navaja primere dejavnosti za prvo in drugo starostno skupino, 

pri katerih otroci izvajajo naravne oblike gibanja, ki jih lahko štejejo, npr. korake med hojo, 

skoke med skakanjem, mete med metanjem ipd. Prav tako se otroci vključujejo v dejavnosti, 

kjer manipulirajo z različnimi predmeti, kar pomeni, da jih lahko poleg štetja, tudi urejajo in 

razvrščajo. Otroci opazujejo dogajanje in predmete, ki jih vidijo med sprehodom v naravi, v 

različnih letnih časih, pripoveduje opazovano dogajanje in ugotavlja zaporedje dogodkov … 

Izvajajo različne gimnastične vaje ob štetju, premagujejo in štejejo ovire med plazenjem, 

opazujejo oblikovanosti ovir. Različne gibalne igre s pravili, štafetne igre lahko povežemo z 

matematiko.   

1.3.2 Jezik 

Odrasli in otroci tvorimo okolje, v katerem je nujno komunicirati, sodelovati, se seznanjati s 

pisnim jezikom, spoznavati lastno in svetovno književnost. Z jezikovnimi dejavnostmi otrok, 

ki je najbolj dovzeten za učenje ravno v predšolskem obdobju, razvija svoj govor (Kurikulum 

za vrtce, 1999). Jezikovne dejavnosti, ki so zapisane v kurikulu, lahko povežemo z drugimi 

področji dejavnosti, tudi z matematiko. Vsakdanji pogovor v vrtcu lahko temelji tudi na 

matematičnih vsebinah. Otrok lahko opisuje lastnosti predmetov, pove, v čem so si 

podobni/različni, utemeljuje neko dejanje in se ob tem besedno izraža oz. širi besedni zaklad z 

matematično vsebino. Seznanja se z različnimi pravljicami, npr. o štetju, razvrščanju, urejanju, 

barvah, pojmih enako/več/manj, o oblikah. Tudi preprosta slikanica, ki ni matematično 
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tematizirana, ponuja razvijanje matematičnih vsebin: otrok šteje književne junake. Otrok 

spoznava različne govorne in stavčne vzorce, se seznanja s pisnimi simboli, s katerimi lahko 

ustvarja vzorec. Ves čas razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 

predpojmovnih struktur: število, količina, teža, prostor in čas. Vzgojitelj zagotovi otrokom 

izkušnje jezikovnih iger, različnih knjig/priročnikov, glasovne zgodbe, uganke, gledališke 

predstave, pesmi, izštevanke, rime …, kjer otroci usvajajo koncepte iz matematike. Z zapisom 

imen otrok in njihovimi simboli v garderobi, na obešalniku … otrok poleg predopismenjevanja 

tudi prireja. 

1.3.3 Umetnost   

Radovednost in igrivost omogočata otroku lastno udejanjanje in razvijanje potencialov. 

Pomembno vlogo ima pri tem strokovni delavec v vrtcu, ki s področjem umetnosti pridobi 

otrokovo pozornost za ustvarjanje. Kurikulum za vrtce (1999) navaja različna področja 

umetnosti, in sicer: likovne in oblikovalne dejavnosti, glasbene, plesne, dramske in AV-

dejavnosti. Za posamezno umetniško dejavnost predstavi različne primere dejavnosti, v katere 

lahko vključimo tudi matematične vsebine. Pri likovnem ustvarjanju se otrok seznanja z 

različnimi pripomočki (svinčniki, flomastri …) za ustvarjanje, ki jih lahko prešteva. Otrok 

ustvarja različne vzorce s svojim prsti, dlanmi, gobicami, čopiči ter različnimi predmeti. Otrok 

si priredi eno platno za ustvarjanje, en risalni list za risanje, en paket barvic za ustvarjanje ipd. 

Oblikuje različne oblike iz gline, slanega testa, plastelina … Otrok se igra, opazuje, slika in 

pridobiva izkušnje z enostavnimi linijskimi, ploskovitimi in voluminoznimi oblikami. Med 

slikanjem opazuje odtenke različnih barv, naredi lestvico določene barve, npr. rdeče. Igra se z 

mešanjem rdeče z belo in črno, uredi odtenke rdeče s slikanjem na papir od najsvetlejše do 

najtemnejše. Razvršča predmete za ustvarjanje, npr. čopiče skupaj, voščenke skupaj in oglje 

skupaj. Pri glasbenih dejavnostih otrok prepeva na glasbo z matematično vsebino. Razvršča 

glasbila po barvi, obliki, po načinu igranja ter jih od najtišjega do najglasnejšega ureja po jakosti 

zvoka. Otrok izvaja ritmične vzorce s ploskanjem, topotanjem, tleskanjem, udarjanjem in 

igranjem na mala glasbila. Otrok ustvarja ritmično-melodične vzorce. Pri plesu si otrok izmišlja 

gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje. Ponavljanje teh tvori vzorec. Pri plesu v paru si 

priredi enega soplesalca, pleše hitro in počasno, šteje plesne gibe ipd. Med AV-dejavnostmi 

otrok fotografira dejavnosti v vrtcu in jih na koncu uredi v smiselno zaporedje. Otrok sodeluje 

pri dramatizaciji pravljice, v kateri je pozoren na dogodke, ki se odvijajo, in trenutek, ko nastopi 

sam. Pri ustvarjanju lutkovne predstave si za animiranje priredi eno lutko, si izdela kostum, si 

naredi masko (Kurikulum za vrtce, 1999).  
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Omenili bi knjigo Mali umetnik, avtoric Kohl in Gainer (2000), ki navajata zelo zanimive in 

uporabne dejavnosti, pri katerih otroci spoznavajo matematične pojme s pomočjo umetnosti in 

umetniških dejavnosti.   

Tudi Hodnik Čadež (2002) v priročniku Cicibanova matematika navaja primere nalog iz vsebin 

predštevilskega obdobja v povezavi z umetnostjo – otrok ustrezno pobarva gradnike polžje 

hišice, in sicer tako, da nadaljuje začetni barvni vzorec ali nariše takega, kot je že dan.    

Strokovni delavec kreira izkušnje otrok, jih motivira za delo, jim utre pot v neskončno 

raziskovanje in učenje. Matematične vsebine uvajajo s prepletanjem umetnosti v igri, ki je 

najpomembnejša otrokova dejavnost (Nemec in Krajnc, 2011). 

1.3.4 Družba 

Otrok raste, živi in deluje v družbenem okolju. Dednost in okolje vplivata na otrokov razvoj in 

obratno. Del okolja predstavlja tudi strokovni delavec v vrtcu, ki otroku omogoča prijetno 

vključevanje v vrtec. Vzgojitelj oblikuje dejavnosti, ki temeljijo na sodelovanju, participaciji 

otroka in na sprejemanju njegovih predlogov. Oblikuje dejavnosti, ki so raznolike in temeljijo 

na prepletanju vseh področij dejavnosti, ki jih predpisuje Kurikulum za vrtce (1999). V njem 

so zapisani primeri dejavnosti iz področja družbe, ki se povezujejo s področjem matematike. 

Otrok opazuje in spoznava okolico vrtca, na stavbah opazuje vzorce, med sprehodom šteje 

avtomobile … V jutranjem krogu otrok opisuje svoj dom, svojo družino, potek dogodkov, ki so 

se mu zgodili med prazniki ... Prireja različne poklice tipičnim pripomočkom, različne stavbe 

prevoznim sredstvom … Opisuje in primerja različne oblike družin, tako človeških kot 

živalskih,  jih med seboj prireja (odrasle živali in njihovi mladiči). Se igra različne igre s pravili, 

z matematično vsebino. 

Grdadolnik (2014) pravi, da lahko prepletanje matematike in družbe udejanjimo izven igralnice, 

ko otroci v ustanovi vrtca spoznavajo poklice (preštejejo vzgojiteljice, kuharice, hišnike, 

čistilke …). Prav tako lahko odrasli skupaj z otroki spremljajo dogajanje v vrtcu, beležijo obiske 

predstav, muzejev, obisk lutkarjev in ogled njihove predstave. 

1.3.5 Narava 

Okolje je za otroke proces in cilj, ki ga intenzivno doživljajo, odkrivajo in spoznavajo. 

Otrokovo začetno naravoslovno pot predstavlja preverjanje zamisli s postopki, ki jih 

imenujemo naravoslovni postopki. Z njimi otrokom približujemo znanost, in sicer z 
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opazovanjem, razvrščanjem, urejanjem, prirejanjem, štetjem, merjenjem, postavljanjem 

hipotez, načrtovanjem in izvajanjem poštenih poskusov, s poročanjem in povzemanjem 

rezultatov, posploševanjem (Krnel, 2010).   

Med bivanjem na prostem, v naravi, lahko najdemo veliko predmetov, živali in rastlin, ki jih 

otroci razvrščajo, urejajo in primerjajo. Otroci zelo radi preživljajo čas v naravi, zato je 

razvijanje matematičnega znanja z naravo toliko bolj enostavno.  

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) navaja primere dejavnosti, v katerih se narava prepleta z 

matematiko: 

- Otrok raziskuje in primerja živa bitja, obišče njihov dom. 

- Razvršča in ureja živali, rastline po različnih kriterijih. 

- Otrok zbira materiale, snovi in predmete ter jih primerja in razvršča, sestavlja zbirke. 

- Otrok opazuje sebe in se primerja z vrstniki. 

- Otrok ustvarja vzorce iz konkretnih naravnih materialov, ki jih lahko tudi uredi po 

intenzivnosti lastnosti.  

- Razvršča in ureja z različnimi čutili, otrok doživlja posamezno čutilo.  

- Otrok opazuje, opisuje in posnema različna gibanja živih bitij (prašič se zakotali po blatu 

petkrat). 

- Otrok sodeluje pri oblikovanju in urejanju okolja, pospravlja igrače ipd.  

- Otrok spoznava različne materiale in jih med seboj primerja.  

- Prešteva različna orodja, tehnične predmete in materiale. 

- Otrok se igra z mlinčki in vodo, dela različne vzorce v peskovniku, v mivki. 

- Otrok razvršča odpadke v ustrezne zaboje. 

 

Podobne dejavnosti, kjer se prepletata narava in matematika, navaja tudi Grdadolnik (2014), in 

sicer: Med sprehodom spodbujamo otroke, da najdeni material opazujejo, primerjajo in 

razvrščajo. Otroci prirejajo živali z njihovimi domovi, npr. ptica in gnezdo, ali pa z njihovo 

hrano ipd. Otroci iščejo vsiljivca med predmeti, ki jih niso videli na prostem. Ustvarjajo vzorce 

iz različnih drevesnih listov. Navaja tudi, da lahko zanimanje otrok za vremenske pojave 

izkoristimo za izdelavo vremenskega koledarja, kamor otroci beležijo vremenske pojave. 
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1.4 PREDŠTEVILSKE VSEBINE 

Opazovanje, razvrščanje, urejanje, vzorci in relacije so vsebine predštevilskega obdobja, ki je 

za otroka zelo pomembno. To potrjujejo Piagetove raziskave, saj otrok skozi te vsebine 

pridobiva izkušnje, ki so pomembne za oblikovanje pojma število. Pri tem razvija logično 

mišljenje, ki je pogoj za štetje (Manfreda Kolar, 2006).  

Vzgojiteljevo delo v vrtcu predstavlja pomembno vlogo v otrokovem razvoju. Je tisti, ki 

otrokom posreduje znanje, mu omogoča manipulacijo s predmeti, nudi varnost, toplino in 

oporo, je torej nekdo, ki vpliva na otrokov razvoj. Zagotavljanje predštevilskih vsebin 

predstavlja za otroka izhodišče za njegov poznejši uspeh (Boreman in Rucker, b.d.). Marjanovič 

Umek (2010) razlaga, da so igrače tiste, ki jih otrok najprej ureja in razvršča, sledijo jim objekti, 

ki jih ne more prijeti in premakniti. Procesa urejanja in razvrščanja omogočata otroku, da razvija 

svoje abstraktno mišljenje, pri tem pa je prisiljen, da misli na matematični način. Navedena 

procesa sta vsebini predštevilskega obdobja. Hodnik Čadež (2002) navaja še opazovanje, 

vzorce in relacije.  

V nadaljevanju bomo predstavili naslednje vsebine predštevilskega obdobja: razvrščanje, 

urejanje, relacije in vzorci.  

1.4.1 Razvrščanje 

Hohmann in Weikart (2005) definirata razvrščanje oz. klasifikacijo kot proces združevanja 

stvari v skupine glede na njihove skupne lastnosti. Prav tako ga navajata kot eno temeljnih 

strategij, s katero otroci preko igre organizirajo ljudi, materiale in dogodke. Otroci pri 

razvrščanju vzpostavljajo razmerje med podobnimi materiali, ljudmi in dogodki ter jih 

obravnavajo enako.  

Sposobnost opazovanja, vzpostavljanje nekega reda med elementi določene skupine in števnost 

elementov predstavljajo za otroka pomemben skok v razvoju. Vse to otrok pridobi z 

razvrščanjem oz. oblikovanjem skupin glede na dano lastnost. Otroci manipulirajo z različnimi 

predmeti, materiali, ki jih razvrščajo v različne skupine po različnih kriterijih – npr. po barvi, 

obliki, namembnosti … Otrok lahko razvrščene predmete predstavi z različnimi diagrami 

razvrščanja, in sicer poznamo Carrollov, drevesni in Euler-Vennov diagram.  
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Vzgojitelji v vrtcu najpogosteje uporabljajo Carrollov in drevesni diagram, ki sta 

najprimernejša. Oba omenjena diagrama prikazujeta razvrščanje objektov glede na izbrano 

značilnost oz. njeno zanikanje; lahko je lastnost ena ali sta dve. Uporaba Euler-Vennovega 

diagrama v vrtcu je prezahtevna v primeru, ko z njim predstavljamo presečno množico. Lahko 

pa ga uporabimo brez nje. Razvrščanje odpadkov na nek način predstavlja idejo Euler-

Vennovega diagrama brez presečne množice. Torej ga vzgojitelj v vrtcu uporablja, kadar želi 

poudariti več pojavnih oblik dane značilnosti. Značilnosti, predstavljene v naštetih diagramih 

razvrščanja, so predstavljene v obliki slikopisov, ki jih otroci razumejo. Vzgojitelj pred tem 

razmisli, kako bo določeno značilnost slikovno predstavil. Pri tem je nujna participacija otrok, 

ki jih vzgojitelj posluša in pri nastajanju slikopisov upošteva njihove predloge (Hodnik Čadež, 

2002).   

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) poudarja pomen prirejanju 1 – 1 za razvoj pojma število. 

Navaja cilj: »Otrok klasificira in razvršča« za področje dejavnosti pri matematiki, v katerem sta 

navedena dva izraza, ki sta sinonimna.   

Navaja tudi primere dejavnosti razvrščanja otrok, starih od 1. do 6. leta, pri katerih lahko 

zasledimo napačno rabo pojma razvrščanje, in sicer: »Otrok razvršča predmete po padajoči ali 

naraščajoči lastnosti (npr. po velikosti).« V tem primeru gre za urejanje. Navaja tudi naslednje 

primere dejavnosti razvrščanja za otroke, stare od 1. do 3. leta, ki so ustrezni: 

- Otrok čim večkrat razvršča splošno in po pravilu eden z enim. 

- Otrok shranjuje igrače v zaboje, škatle, vreče, košare itn. 

- Otrok razporeja predmete v malo in veliko skupin glede na različne lastnosti (barva, oblika). 

- Otrok sestavlja skupine in zbira reči v zbirke; opazuje skupine predmetov in ob tem opazi, 

da so skupine po razvrščanju različno »velike« ali pa enake. 

Navedeni so tudi primeri razvrščanja otrok, starih od 3. do 6. leta, dejavnosti so podobne 

prejšnjim, vendar so nadgrajene in zahtevnejše (Kurikulum, 1999):  

- Otrok razdeljuje skupino objektov na dve ali več enako velikih skupin, pri tem opazuje, 

kako veliko so nastale skupine in kaj ostane.  

- Otrok čim večkrat razvršča splošno in po pravilu eden z enim, odkriva, da je urejenost eden 

z enim tudi potrebna in ni vedno sama sebi namen. 

- Otrok razvršča stvari v vrsto eden za drugo, v parih, v trojicah ipd., iz ene dolge vrste reči 

naredi vrsto parov.  
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- Otrok shranjuje igrače v zaboje, škatle, vreče, košare. 

- Otrok razporeja predmete v malo in veliko skupin glede na različne lastnosti (barva, oblika). 

- Otrok sestavlja skupine in zbira reči v zbirke; opazuje skupine predmetov in ob tem opazi, 

da so skupine po razvrščanju različno »velike« ali pa enake. 

1.4.2 Urejanje 

Cotič in Felda (2011) opredeljujeta urejanje oz. seriacijo kot operacijo, s katero uredimo 

elemente v množici glede na intenzivnost lastnosti, npr. od najmanjšega do največjega. Gre za 

urejanje stvari glede na razlike in postopne variacije lastnosti. Otroci seriji predmetov pripišejo 

logični red (Hohmann in Weikart, 2005). 

Torej je proces urejanja pomemben za pridobivanje predstave o vrstilnem števniku, pri katerem 

otrok določene spremenljivke uredi na podlagi intenzivnosti, kot npr. uredi palice od 

najdebelejše do najtanjše (Hodnik Čadež, 2002). Otroci radi manipulirajo z materialom, ki ga 

najdejo med sprehodom v naravi na tleh, zato jih spodbudimo k urejanju. Otroci urejajo še 

dogodke, določajo, kaj je bilo prej in kaj potem.  

1.4.3 Relacije 

Z relacijami vzpostavimo med elementi dveh skupin nekakšen odnos (Hodnik Čadež, 2002). 

Npr. otrok vzpostavlja odnos med osebami v svoji družini in najljubšim filmom. Torej imamo 

množico ljudi in množico filmov ter relacijo moj najljubši film. Vzgojiteljeva naloga je, da 

otroku ponudi material, s katerim lahko prireja eden enemu. Štetje je definirano kot povratno 

enolično prirejane elementov preštevane množice v množico prvih nekaj naravnih števil. 

Japelj Pavešič (2010) navaja odnose, ki jih lahko vpeljemo pri zgodnjem učenju matematike: 

več – manj; večje – manjše; višje – nižje; daljše – krajše; težje – lažje; debelejše – tanjše; širše 

– ožje; temnejše – svetlejše in prej – potem. 

Odnos lahko vzpostavimo tudi s pomočjo prikaza s črtami ali puščičnim diagramom, kjer otrok 

s črto priredi en predmet iz ene množice drugemu predmetu iz druge množice. Pomembno je, 

da otrok zna uporabljati ta diagram, iz njega razbrati informacije ter ga uporabljati v različnih 

situacijah (Hodnik Čadež, 2002).  

Prikaz s črtami ima pomembno vlogo tudi pri učenju novih matematičnih pojmov, kot so več, 

manj in enako. Ugotavljanje, ali ima vsak otrok svoje kolo na igrišču, lahko ponazorimo s 
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prikazom s črtami. Otrok priredi eno kolo enemu otroku. Če kdo ostane brez kolesa, je otrok 

več kot koles. Veliko vzgojiteljev uporablja prirejanje tudi pri ugotavljanju prisotnosti otrok v 

vrtcu.   

1.4.4 Vzorci 

Hodnik Čadež (2002) opredeljuje vzorce kot matematično vsebino, ki se pogosto pojavlja v 

predšolskem obdobju z navodilom »nadaljuj.« Pri vzorcih je pomembno to, da so dobro 

definirani. To pomeni, da se enota v vzorcu ponovi vsaj dvakrat. Vzorci razvijajo začetke 

algebre (učenje posploševanja), spoznava se koncept neskončnosti in pojmi premica, ravnina 

in prostor. 

Oblačila, plakati, stavbe, fotografije, igrače, vsakdanji predmeti, govor, glasba, gibanje, živali, 

rastline in neživa narava pritegnejo otrokovo pozornost, saj jih prevzamejo različni vzorci, ki 

jih opazujejo, oblikujejo in ponavljajo. Otroci ustvarjajo različne vzorce z različnimi elementi 

(Kurikulum za vrtce, 1999): 

- Konkretni elementi: rdeča žoga, modra žoga, rdeča žoga, modra žoga … 

- Grafični vzorci: otrok odtiskuje s krompirjevo štampiljko; rumen odtis, bel odtis, rumen 

odtis, bel odtis … 

- Simbolni vzorci: ustvarjanje vzorcev s črkami in številkami; abababa… ali 12121212… 

- Gibalni vzorci: poskok, počep, poskok, počep …  

- Ritmični vzorci: tlesk, plosk, tlesk, plosk … 

- Glasovni vzorci: ihaaa, beee, ihaaa, beee … 

Vzorci so lahko sestavljeni tudi iz več elementov, ne samo iz dveh. So lahko tudi ritmi in 

zaporedja. Pri posredovanju vzorcev je pomembno, da vzgojitelj vzorec ponovi vsaj dvakrat, 

da ga lahko otrok zazna in uspešno ponovi (Cotič in Felda, 2011).  

Torej je za otroka predštevilsko obdobje zelo pomembno, saj zajema tudi logiko in jezik, 

predvsem pri oblikovanju pojma število. Tu je v ospredju razvoj logičnega mišljenja in 

natančnega izražanja. To kažejo tudi raziskave, ki jih je opravil Piaget skupaj s sodelavci, in 

sicer: pogoj za štetje je logično mišljenje, ki ga otrok razvija skozi procese razvrščanja, urejanja 

ter vzpostavljanja odnosa med elementi dveh skupin (Hodnik Čadež, 2002).  
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1.5 VLOGA ODRASLEGA 

Matematični razvoj se pri otroku začne že zelo zgodaj, v predšolskem obdobju. Že sama igra, 

npr. pospravljanje igrač v zaboje, udejanji proces razvrščanja in otroka spodbuja k razvijanju 

kognitivnih sposobnosti. Otrok se v predšolskem obdobju največ nauči skozi igro in preko 

dejavne fizične akcije, pri čemer poleg drugih področij napreduje otrokov kognitivni oz. 

spoznavni razvoj. Piaget meni, da na otrokov razvoj vplivata dednost in okolje (Horvat in 

Magajna, 1989). Del zadnjega dejavnika so vzgojitelji in njihovo zavedanje o pomembnosti teh 

vsebin. 

1.5.1 Načrtovanje vzgojnega dela 

Učenje matematike v vrtcu predstavlja za otroka velik zalogaj, saj zahteva osredotočeno 

mišljenje, kar je za otroka tudi naporno. Japelj Pavešič (2010) poudarja, na kaj mora biti 

vzgojitelj pozoren, ko načrtuje neko matematično dejavnost za otroka:  

-  Pozoren naj bo na čas trajanja, ki naj bo krajši (nekaj minut v prvi starostni skupini in do 

30 minut v drugi starostni skupini).   

- Vzgojitelj naj bo pri organiziranju matematičnih izkušenj zbran in izpelje dejavnost do 

konca, saj lahko nedokončano delo povzroči več škode kot koristi. Posledice so zmedenost 

otroka ob hitrih rešitvah ter nerazumevanje le-teh.  

- Najučinkovitejša metoda dela je individualen pogovor, ki je v številčni skupini težje 

izvedljiv, zato naj vzgojitelj izkoristi vmesni čas.  

- Upoštevanje otrokovih značilnosti – otrok je lahko zadržan, zato pred vrstniki izkazuje manj 

znanja, kot ga sicer ima.  

- Vzgojiteljica je ves čas v vlogi opazovalca, spremlja otrokov napredek in temu primerno 

določa težavnost načrtovane matematične dejavnosti.  

- S svojim zgledom in veseljem do matematike vzgojitelj vzbuja zavedanje, da je matematika 

nujna za vsakdanje življenje. Otrok tako pridobiva občutek, da se uči matematike, ker jo 

potrebuje zdaj, in ne zato, ker jo bo potreboval šele v prihodnosti. 

Polak (2007) navaja tri osnovne etape, ki izhajajo iz timskega dela, in sicer: timsko načrtovanje, 

timsko poučevanje in timska evalvacija. V nadaljevanju bomo opisali vlogo vzgojitelja v vrtcu 

z vidika posamezne etape, saj se timsko načrtovanje v didaktičnem smislu ne razlikuje od 

individualnega. Avtorica navaja, da je načrtovanje pedagoškega dela ključno, saj vpliva na vse 

nadaljnje delo in temelji na strokovnih spoznanjih pedagogike, pedagoške psihologije, 
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specialne didaktike in drugih sorodnih disciplin. Vzgojitelj mora pri načrtovanju upoštevati štiri 

temeljne elemente: 

- Izbira teme in oblikovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki naj bi jih dosegli. 

- Izbira in zasnova poteka posamezne dejavnosti (vrstni red in trajanje, vsebina in materiali). 

- Priprava pripomočkov in učil. 

- Opredelitev načina opazovanja, preverjanja in vrednotenja napredka otrok, izvajanje vsega 

naštetega ter analiza doseženih ciljev in dogajanja v igralnici. 

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) s svojimi cilji in načeli omogoča strokovno načrtovanje in 

kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, skupaj z rabo strokovne literature in priročnikov za 

vzgojitelje. Vzgojiteljevo načrtovanje vzgojno-izobraževalni procesa vključuje: 

- Različne metode in načini dela s predšolskimi otroki. 

- Raznolik izbor vsebin in dejavnosti z upoštevanjem načela različnosti in 

multikulturalizma. 

- Prilagodljivost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu; omogočanje 

umika od skupinske rutine oz. izražanje individualnosti pri različnih dejavnostih. 

- Omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka. 

- Upoštevanje značilnosti starostnega obdobja in individualnih razlik v učenju in razvoju. 

- Ponudba vseh področij dejavnosti in njihovo medsebojno prepletanje ter vključevanje v 

dnevno rutino. 

- Usklajevanje otrokovih značilnosti skupaj s kurikulom.  

- Spremljanje, analiziranje in načrtovanje pogojev predšolske vzgoje v vrtcih. 

- Upoštevanje staršev otrok, ki imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela 

v vrtcu. 

- Upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbenokulturnih virov 

učenja v najbližjem okolju vrtca. 

- Cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni in 

nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, 

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

- Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, v katerem je otrok lahko dejaven. 
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 1.5.2 Izvajanje vzgojnega dela    

Polak (2007) razlaga, da je interdisciplinarnost temelj izvajanja vzgojnega dela v vrtcu, v 

katerem se prepletajo vsa področja dejavnosti. Ves čas vzgojitelj v svoje delo vključuje teme 

vsakdanjega življenja ali pa znanstvene teme, ki so problemsko naravnane. 

Pomembno je, da vzgojitelj ustvarja prijetno in sproščeno okolje, v katerem otrok pri 

matematičnih izzivih doživlja svoj uspeh, tudi tako, da dopušča otroku, da se ob napakah uči 

ter tako napreduje. Otrok svojo rešitev preveri, načina preverjanja pa ga nauči vzgojitelj. Ker 

so otroci različni, potrebujejo raznovrstne izzive. Otroci matematične izzive večkrat ponavljajo, 

pri čemer jih vzgojitelj motivira, da jih dokončajo ter so uspešni. Matematika je del vsakdanjih 

dejavnosti, ki jih strokovno osebje v vrtcu vpeljuje glede na otrokov interes in zanimanje. Otroci 

se učijo matematike celostno, z igro, različnimi čutili. Ko otroka zanima zunanjost nekega 

predmeta, npr. lika, ga najprej kotali, ga da v usta, povoha … in šele potem ga skupaj z 

vzgojiteljem poimenujeta. Vzgojitelj omogoči otroku varno igro z novim predmetom 

(Kurikulum za vrtce, 1999).   

V vzgojnem delu so zelo pomembna vprašanja, ki jih postavlja vzgojitelj ob izvajanju neke 

dejavnosti. Z njimi usmerja otroka k samostojnemu razmišljanju in reševanju problemov, ki jih 

ob pomoči odraslih nadgradi.  

To so vprašanja, ki so zasnovana po MODELU NRICH (https://nrich.maths.org/), in jih lahko 

uporabimo za katero koli matematično vsebino, in sicer: 

- Vprašanja za opisovanje: Kaj opaziš? Kaj je skupnega predmetom, v čem se razlikujejo? 

- Vprašanja za utemeljevanje: Kako to veš? Zakaj to drži? 

- Vprašanja za razširitev dejavnosti: Kaj se zgodi, če …? 

- Vprašanja za prikazovanje oz. reprezentiranje: Bi znal to narisati?  

Aktivni strokovnjaki želijo v projektu NRICH obogatiti matematične izkušnje otrok, starih od 

3 do 18 let. Cilj je razvijanje osebe, ki rešuje probleme, pri tem postaja samozavestnejša, 

vztrajna, ustvarjalna, razmišlja matematično … Na njihovi spletni strani lahko dobimo različna 

priporočila, dejavnosti različnih matematičnih tem, delovne liste, tudi smernice v otrokovem 

matematičnem razvoju (https://nrich.maths.org/early-years). 

https://nrich.maths.org/
https://nrich.maths.org/early-years
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1.5.3 Vrednotenje vzgojno-izobraževalnega procesa 

Rečnik (2004) v priročniku Pedagoško-andragoško usposabljanje opredeljuje vrednotenje 

(evalvacija) kot načrtno in organizirano dejavnost, ki je usmerjena v čim natančnejše in 

zanesljivejše ugotavljanje rezultatov vzgojno-izobraževalnega dela, s tem pa tudi uresničevanja 

vzgojno-izobraževalnih ciljev in nalog oz. dejavnosti v vrtcu. Avtor navaja tudi več vrst 

vrednotenja, in sicer: 

- Končno vrednotenje, pri katerem vzgojitelj zaokroži ugotovitve po določenih dejavnostih v 

vrtcu. Pri tem je razviden učinek izobraževanja na praktično usposobljenost udeležencev 

izobraževanja oz. otrok.  

- Zunanje vrednotenje, ki je navadno širše in splošnejše. Pri tem se vrednoti uspešnost dela 

celega vrtca. To opravljajo ustrezno strokovne institucije in ne vzgojitelji. 

- Notranje vrednotenje, ki zajema otroke (in njihove starše) ter odnose med otroki in 

vzgojitelji, je pedagoško in psihološko zahtevnejše. Vključuje vrednotenje dela in napredka 

otrok in je izvedena strokovno, demokratsko, humano in objektivno.  

- Sprotno vrednotenje.  

Sprotno oz. formativno vrednotenje se izvaja med programom oz. dejavnostjo v vrtcu. To 

vrednotenje je zelo pomembno za vzgojitelja, saj z njim ugotavlja trenutno stanje; uspehe otroka 

ali njegove težave. Bistvo sprotnega vrednotenja je tudi to, da se sproti odpravljajo težave in 

ovire, na katere naletimo ter spodbujamo pozitivne pojave in dosežke oz. korigiramo in 

usmerjamo vzgojno-izobraževalno dejavnost že med njenim potekom (Rečnik, 2004).  

Formativno spremljanje v zadnjih letih vzbuja veliko zanimanje, po zaslugi številnih raziskav 

v knjigah in člankih Dylana Williama, ki poudarja pomen vloge učenca, v vrtcu otroka, pri 

izgradnji kakovostnega in trajnega znanja. Pri tem ima pomembno vlogo pedagoški delavec, ki 

učenca oz. otroka podpira tako, da nenehno ugotavlja njegov napredek (Holcar Brunaver, 

2018).  

Wiliam (2013) opredeljuje formativno spremljanje: »Preverjanje deluje formativno, če učitelji, 

učenci in njihovi vrstniki pridobivajo dokaze o napredku pri učencih, ki jih interpretirajo in 

uporabijo za odločitve o naslednjih korakih v procesu poučevanja, tako da so te boljše ali bolje 

podprte, kot bi bile odločitve brez teh dokazov.« 
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Holcar Brunaver (2018) v priročniku Formativno spremljanje pri matematiki navaja elemente 

formativnega spremljanja, ki jih bomo glede vrednotenja dosežkov prilagodili spretnostim in 

znanju v predšolskem obdobju, v vrtcu: 

- Otrok je motiviran, aktiven in osredotočen na neko dejavnost, za katero je sam dal pobudo. 

- Vzgojitelj omogoča otroku, da skozi celoten proces dokazuje svoje dosežke in znanje, npr. 

likovna mapa z izdelki otroka, ki jo ob koncu leta odnese domov. Ali pa zapisani dosežki 

otrok, podprti s fotografijami.  

- Vzgojitelj daje otrokom s pohvalo povratno informacijo, jih spodbuja, da tudi sami povedo, 

kaj jim je bilo všeč in kaj ne (to vzgojitelj vključi v načrtovanje dejavnosti).    

- Vzgojitelj sistematično ugotavlja znanje, dosežke oz. sposobnosti otroka, pri tem zagotavlja 

dejavnosti, ki so problemsko naravnane in spodbujajo razmišljanje. Tukaj ni pravilnih in 

nepravilnih odgovorov. Vzgojitelj sprejema vsako razmišljanje in na tem izgrajuje znanje 

otroka.  

- Omogoča otrokom, da ovrednotijo svoje delo. Povedo, kaj je dobro in kaj bi spremenili. 

Vse to vzgojitelj upošteva pri nadaljnjem načrtovanju dela v vrtcu. 

Tudi v vrtcu lahko vzgojitelj preveri otrokovo predznanje, npr.: 

- S predstavitvijo pojma na različne načine. Ko vzgojitelj želi izvedeti, kaj vse vedo otroci o 

telefonu, ga v vrtcu pokaže otrokom. Otroke spodbuja, da na različne načine opišejo telefon 

(zakaj ga uporabljamo, kako zveni, iz česa je sestavljen). Otroci posredujejo svoja védenja 

v obliki risbe, jih ponazorijo z lastnimi gibi, se oglašajo kot telefon …. 

- Skupne značilnosti in razlike so izhodišče za opazovanje predmetov, ki lahko vodi do 

razvrščanja in urejanja predmetov. Vzgojitelj prinese v igralnico dva konkretna predmeta, 

npr. jabolko in žogo. Otroci posamezni predmet opišejo in iščejo podobnosti/razlike med 

njima.  

Tudi otroci opravijo samoevalvacijo svojih dosežkov oz. sposobnosti, npr. pri opravilih, kjer so 

samostojni (Kaj narediš, da ne boš imel med umivanjem rok mokre majice? Kako boš to 

dosegel? Na kaj mora biti pri tem pozoren? Je bilo težko nadzirati dotok vode? Je boljše biti 

hitreje umit in moker kot počasen, zadnji v koloni in pazljiv pri odpiranju vode?). Otroci radi 

pripovedujejo o svojih zmožnostih, sploh tistih, ki so jih ravnokar pridobili (znam si zavezati 

čevlje). Medtem jih drugi vrstniki primerjajo s svojimi (»Jaz pa še ne, ker imam čevlje na 

ježka«) in  nevede ocenjuje svoje sposobnosti. Vzgojitelj ob koncu neke dejavnosti lahko 
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povpraša otroke o tem, kaj so se naučili, kaj se jim je zdelo zabavno, ali imajo še kakšno 

vprašanje, kaj jim je šlo dobro, pri čem so imeli težave, kaj jim je uspelo (podobno kot pri 

izhodnih lističih). Vzgojitelj lahko pridobi povratno informacijo otrok o nečem tudi s kartončki, 

na katerih je narisan nasmejan, zadovoljen obraz (zelene barve), začuden obraz, ni mi jasno 

(rumene barve) in nezadovoljen obraz (rdeče barve). Lahko so kartončki obarvani v barvah 

semaforja: Ali vam je bila všeč igra z baloni? Otroci pripnejo ščipalko na tisto barvo, ki izraža 

njihovo všečnost (samovrednotenje s semaforjem) (Holcar Brunaver, 2018). 

Torej je proces nenehnega evalviranja vzgojno-izobraževalnega dela zelo pomemben. Tudi 

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja dolžnost vzgojiteljev, da svoje delo kritično ovrednotijo: 

- Na ravni vsakodnevnih medosebnih interakcij v oddelku. 

- Na ravni načrtovanja posameznih področij dejavnosti v vrtcu, vsebin in metod dela, 

vsakdanjega reda v oddelku; zagotavljanje potrebnih pogojev za izvajanje predšolske 

vzgoje. 

- Na ravni pravic in odgovornosti staršev. 

- Na ravni vrtca. 

- Na ravni lokalne skupnosti, ustanovitelja vrtca. 

To poudarja tudi Bela knjiga (2011), v kateri je utemeljeno načelo evalvacije lastnega dela, ki 

je skupno vsem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, in sicer: »Evalvacija oz. 

samoevalvacija lastnega dela je eden temeljnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti vzgojno-

izobraževalnega dela v vrtcih in šolah ter stalnega profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev.« 
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2. EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Vzgojitelj mora zelo dobro poznati matematična področja in jih v vrtcu primerno izvajati. V 

raziskavi smo se osredotočili na predštevilsko obdobje in na vsebine, ki so temelj za razvoj 

matematike pri otroku. Ta z razvrščanjem, urejanjem, vzorci in relacijami pridobiva pomembne 

izkušnje, ki predstavljajo temelj za oblikovanje pojma število in razvoj logičnega mišljenja.   

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako dobro vzgojitelji poznajo vsebine predštevilskega 

obdobja, kako pogosto jih izvajajo, vključujejo v dnevno rutino ter kako jih povezujejo z 

drugimi področji dejavnosti.  

Ugotovitve in sklepi raziskave diplomskega dela so pokazali, kakšno je vzgojiteljevo 

poznavanje in izvajanje predštevilskih vsebin v naših vrtcih v osrednji Sloveniji (Lukovica, 

Domžale, Kamnik in Ljubljana). 

 2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V raziskovalnem delu nas je zanimalo: 

1. Kako dobro vzgojitelji poznajo predštevilske vsebine? 

2. Kako pogosto vzgojitelji izvajajo predštevilske vsebine? 

3. Kako vzgojitelji povezujejo predštevilske vsebine z dnevno rutino? 

4. Kako vzgojitelji povezujejo predštevilske vsebine z drugimi področji dejavnosti? 

5. Kako vzgojitelji izvajajo predštevilske vsebine? 

2.3 METODA RAZISKOVANJA 

Raziskovalni pristop diplomskega dela je temeljil na kvalitativni raziskavi. Za zbiranje 

empiričnih podatkov smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

2.3.1 Raziskovalni vzorec 

V raziskavo smo vključila 55 anketirancev, ki opravljajo poklic vzgojitelja oz. vzgojiteljice, in  

so zaposleni v vrtcih v osrednji Sloveniji, in sicer v Vrtcu Antona Medveda v Kamniku, Vrtcu 

Urša v Domžalah, Vrtcu Medo na Prevojah in Vrtcu Ciciban v Ljubljani. Vzorec anketirancev, 
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vključenih v raziskavo, je neslučajnostni, namenski. Raziskava je bila izvedena s predhodnim 

soglasjem vodstva vrtca ter vseh vprašanih vzgojiteljev in vzgojiteljic v raziskavi.  

2.3.2 Pripomočki 

Za zbiranje podatkov v raziskavi smo uporabili tehniko ankete, in sicer anonimni anketni 

vprašalnik (Priloga 1), ki sem ga zasnovala sama. Anonimni anketni vprašalnik je sestavljen iz 

desetih vprašanj odprtega tipa, osemnajstih zaprtega tipa z večstransko izbiro vnaprej 

navedenimi možnostmi, eno vprašanje v anketnem vprašalniku je kombinirano. 

Pri prvem vprašanju anketiranci definirajo predštevilske vsebine, pri naslednjem navedejo 

njihovo pomembnost, pri tretjem na petstopenjski lestvici izrazijo strinjanje glede 

pomembnosti, znanja in izvedbe predštevilskih vsebin v vrtcu. Anketiranci pri četrtem 

vprašanju razvrstijo vrsto dejavnosti za posamezno predštevilsko vsebino glede na pogostost 

izvajanja. Sledijo vprašanja (5., 12., 18., 24. vprašanje), ko anketiranci med ponujenimi 

odgovori obkrožijo pogostost izvajanja za posamezno predštevilskega vsebino. Anketiranci (6., 

18., 19. in 25. vprašanje) podajo odgovor glede povezovanja katere koli predštevilske 

dejavnosti z dnevno rutino ter pri vprašanju 7., 14., 20., 26., navedejo primer dnevne rutine, v 

kateri jo izvajajo. Pri osmem vprašanju anketiranci podajo odgovor, ali spodbujajo otroke k 

razvrščanju v diagrame in jih naštejejo. Pri 9. in 15. vprašanju anketiranci med ponujenimi 

odgovori obkrožijo način določanja lastnosti pri procesu razvrščanja oz. urejanja. Štiri 

vprašanja (10., 16., 22. in 28.) sprašujejo, s katerimi področji dejavnosti anketiranci povezujejo 

posamezno predštevilsko vsebino. Sledijo jim (11., 17., 23. in 29. vprašanje) vprašanja, kjer 

anketiranci predstavijo dejavnost posamezne predštevilske vsebine za cilj, pri katerem izhajajo 

iz povezovanja matematike z drugim navedenim področjem. Anketiranci pri 27. vprašanju 

navedejo, ali pri dejavnosti prirejanja eden enemu spodbujajo otroke, da uporabljajo puščični 

diagram. Pri 21. vprašanju anketiranci med ponujenimi načini ustvarjanja vzorcev obkrožijo 

tiste, s katerimi spodbujajo otroke, da jih izvajajo. Pri zaprtih vprašanjih lahko anketiranci 

obkrožijo odgovor Drugo in utemeljijo oz. pojasnijo svojo odločitev. 

2.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

V šolskem letu 2018/2019, in sicer v marcu in aprilu 2019, smo z anketnim vprašalnikom 

izvedli raziskavo. Avtorica anketnega vprašalnika sem Petra Zalaznik. Sto vprašalnikov smo 

razdelili vzgojiteljem, ki so zaposleni v vrtcih v osrednji Sloveniji: v Vrtcu Antona Medveda v 

Kamniku, Vrtcu Urša v Domžalah, Vrtcu Medo na Prevojah in Vrtcu Ciciban v Ljubljani. 

Pridobili smo 55 rešenih anketnih vprašalnikov, odgovorilo je triinpetdeset vzgojiteljic in dva 
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vzgojitelja. Pred izvedbo raziskave smo vodjo vzgojno-izobraževalne enote seznanili z 

namenom raziskave in jo prosili za dovoljenje za izvedbo. Vzgojitelji in vzgojiteljice so 

vprašalnik prejeli osebno v fizični obliki in ga v štirinajstih dneh izpolnili. Ob izročitvi 

vprašalnika so bili seznanjeni z namenom raziskave, sami so se odločali o tem, ali želijo 

sodelovati. Z vodjo vzgojno-izobraževalne enote smo bili domenjeni, da nas obvesti, kdaj lahko 

osebno prevzamemo izpolnjenje vprašalnike. Celoten proces zbiranja podatkov je bil izveden 

v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.  

2.3.4 Postopek obdelave podatkov 

Pridobljene rezultate anketnih vprašalnikov vzgojiteljev smo pregledali. Na podlagi odgovorov 

smo oblikovali kategorije in vanje uvrstili vse odgovore anketirancev. Rezultate, pridobljene z 

anketnim vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel. Pridobljene 

rezultate kvantitativne raziskave smo obdelali z opisno statistiko numeričnih spremenljivk. 

Podatke na vprašanja odprtega tipa smo analizirali kvalitativno z opisno statistiko atributivnih 

spremenljivk. Podatke, pridobljene z vprašanji odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa, smo 

predstavili v obliki preglednic, z navedbo absolutnih frekvenc (f) in odstotnih frekvenc (f %).  

2.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati in interpretacija so postavljeni glede na splošne ugotovitve in ugotovitve po sklopih 

predštevilskih vsebin: razvrščanje, urejanje, vzorci in prirejanje eden enemu.  

Najprej nas je zanimalo, kako dobro anketiranci opredelijo pojme razvrščanje, urejanje, 

prirejanje eden enemu in vzorci. Anketiranci so odgovarjali na vprašanje odprtega tipa. Tabela 

1 prikazuje, kolikšen delež anketirancev je posamezni pojem opredelilo ustrezno, delno 

ustrezno ali neustrezno.  
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Tabela 1: Vzgojiteljeva opredelitev predštevilskih vsebin. 

 RAZVRŠČANJE UREJANJE 
PRIREJANJE 

EDEN ENEMU 
VZORCI 

KATEGORIJE 

ODGOVOROV 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

USTREZNA 

DEFINICIJA 
11 20,00 8 14,55 8 14,55 12 21,82 

DELNO 

USTREZNA 

DEFINICIJA 

30 54,55 30 54,55 23 41,82 40 72,73 

NEUSTREZNA 

DEFINICIJA 
13 23,64 13 23,64 0 0,00 0 0,00 

DRUGO 1 1,82 4 7,27 24 43,64 3 5,45 

SKUPAJ 55 100,00 55 100,00 55 100,00 55 100,00 

Iz Tabele 1 je razvidno, da je 20,00 % anketirancev navedlo ustrezno definicijo za razvrščanje. 

Ta je vsebovala, da gre za proces, pri katerem se oblikujejo skupine in imajo skupno lastnost, 

kot recimo: »Je proces oblikovanja skupin glede na dano lastnost.« in »Proces, v katerem 

oblikujemo skupine po dani lastnosti oz. značilnosti.«. Anketiranec pri delno ustrezni definiciji 

uporabi pri razlagi pojma besedo razvrščanje/razvrstiti ali opiše dejavnost. Opredelitvi lahko 

manjka en kriterij iz ustrezne definicije – oblikovanje skupin ali skupna lastnost. Delno ustrezno 

definicijo razvrščanja je navedlo več kot polovica vseh vprašanih, in sicer 54,55 %. V to 

kategorijo smo uvrstili podoben odgovor: »Razdelitev npr. predmetov v skupini glede na eno 

ali več spremenljivk oz. značilnosti.«. Pri neustrezni definiciji odgovor ne vsebuje ničesar 

navedenega iz kriterijev ustrezne in delno ustrezne definicije. Pri navedbi so se pojavljali 

neustrezni primeri razvrščanja in raba besede urediti, npr.: »Otrok uredi predmete po 

velikosti.«. Prav tako so nekateri navedli sopomenko klasifikacija, s katero pojem ostane 

nepojasnjen. Neustrezno je pojem razvrščanja opredelilo kar 23,64 % anketirancev, eden 

(1,82 %) pa je v kategoriji Drugo izpostavil pomembnost razvrščanja, in sicer: »Razvrščanje je 

pomembno zaradi poglabljanja znanja, glavni števnik določi, koliko.«. 
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Tudi pri urejanju je 7,27 % anketirancev v kategoriji Drugo izpostavilo pomembnost urejanja, 

in sicer z vidika opazovanja, vzpostavitve reda in pojma vrstilni števnik. 14,55 % vprašanih je 

opredelilo ustrezno definicijo, iz katere je razvidno, da gre pri urejanju za proces, s katerim 

uredimo elemente v množici glede na intenzivnost lastnosti. Nekdo je opredelil: »Gre za proces, 

v katerem neko množico uredimo glede na intenzivnost spremenljivke.«. Več kot pol 

anketirancev (54,55 %) delno ustrezno opredeli urejanje, kar utemeljujemo s tem, da so pri 

razlagi opisali dejavnost ureditve glede na intenzivnost lastnosti oz. lastnosti, pri kateri je iz 

primera jasno, da gre za intenziteto lastnosti, npr.: »Elemente neke množice uredimo po 

velikosti, od najmanjšega do največjega.«. Podobno kot pri razvrščanju so tudi pri neustrezni 

definiciji anketiranci (23,64 %) zapisali sopomenko urejanja seriacija ali navedli besedo 

razvrščanje brez razlage, npr.: »Razvrščanje, kar spada skupaj.« ali pa »Ima rep/nima rep.«.  

14,55 % anketirancev je navedlo ustrezno opredelitev pri prirejanju eden enemu, npr.: »Je 

dejavnost, ko otrok priredi en predmet eni številki ali predmetu (1 dežnik, 1 otrok).«. Delno 

ustrezna definicija vsebuje vzpostavitev nekega odnosa in uporaba besede priredi/prireja ali 

dejavnost, npr.: »Vzpostavljanje odnosa med elementi.« ali »Je matematična dejavnost, kjer 

otrok prireja en predmet k enemu številu ali predmetu.«. Neustrezne definicije za prirejanje 

eden enemu ni bilo, vendar je 43,46 % anketirancev pri opredelitvi izpostavilo pomembnost le-

te, in sicer pri razvoju pojma število, občutku enakosti/neenakosti, pojmih več/manj/enako ipd. 

Pod Drugo smo uvrstili odgovor anketiranca, ki na vprašanje ni podal odgovora.  

Pri vzorcih je 5,45 % anketirancev pod Drugo opredelilo tudi pomembnost vzorca, recimo 

opazovanje, in navedlo primer: »ababab.« 21,82 % anketirancev je ustrezno opredelilo vzorce: 

»So sestavljeni iz dveh ali več elementov, ki se v danem zaporedju ponavljajo.«. Torej je oseba 

navedla, da gre za sestavljenost vzorca iz dveh ali več elementov, ki se v danem zaporedju 

ponavljajo. Večina anketirancev (72,73 %) je pri opredelitvi navedla, da gre ali za ponavljanje 

ali za zaporedje ali za sestavljenost elementov iz dveh ali več enot, npr.: »Element se ponovi 

vsaj dvakrat.« ali »Z elementi učenci oblikujejo vzorec, ki se nadaljuje oz. ponavlja.«. Nihče ni 

navedel neustrezne definicije.    

V nadaljevanju so anketiranci navajali odgovore, zakaj so za otroka pomembne predštevilske 

vsebine? Anketiranci so odgovarjali na vprašanje odprtega tipa, pri katerem so navajali več 

pomembnosti. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. V Tabeli 2 so navedene 

pomembnosti predštevilskih vsebin, ki so jih izpostavili anketiranci ter št. pojavljanj odgovorov 

za posamezno pomembnost.  
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Tabela 2: Odgovor vzgojiteljev na vprašanje Zakaj so za otroka pomembne predštevilske 

vsebine.   

KATEGORIJE ODGOVOROV f (št. pojavljanj) 

Opazovanje 9 

Povezovanje z vsakdanjim življenjem 5 

Kognitivni razvoj; razvoj mišljenja 13 

Razvijanje občutka za enakost oz. neenakosti 21 

Razvoj matematičnih pojmov/procesov 9 

Besedno izražanje 2 

Vzpostavljanje reda med neurejenostjo 4 

Doživljanje matematike 2 

Drugo 1 

Neustrezno 6 

Tabela 2 prikazuje kategorije odgovorov, ki smo jih oblikovala. Pri opredelitvi, zakaj je za 

otroka proces razvrščanja pomemben, izstopata dve kategoriji. Najprej pomembnost za otroka, 

da razvršča, opredeljuje kategorije, razvijanja občutka za enakost oz. neenakost – tako 

odgovarja kar 21 anketirancev. V tej kategoriji vzgojitelji navajajo pomembnost razvrščanja v 

iskanju razlik in podobnosti pri predmetih ter v prepoznavanju vsiljivca v skupini.   

Trinajst anketirancev je poudarilo pomembnost v kognitivnem razvoju oz. v razvoju mišljenja, 

in sicer: področje matematičnega mišljenja, reševanje matematičnih problemov, spodbujanje 

logičnega in abstraktnega mišljenja.   

Devet vzgojiteljev opisuje pomembnost razvrščanja v procesu opazovanja, enako število 

anketirancev navaja pomembnost v razvoju matematičnih pojmov/procesov. Anketiranci so 

poudarili pomembnost v usvajanju in poglabljanju matematičnih pojmov, kot so oblikovanje 

pojma množice, proces preštevanja in uvod v pojem število.  

Štirje so navedli odgovore za kategorijo vzpostavljanje reda med neurejenostjo. Razvrščanje je 

pomembno tudi v vsakdanjem življenju, pet anketirancev je vsebino razvrščanja razložilo kot 

nekaj, kar otroka spremlja vsak dan, npr. ko pospravlja igrače, razvršča pribor ipd.  

Besedno izražanje in sposobnost, da otrok ubesedi lastnosti pri razvrščanju, sta poudarila dva 

anketiranca. Eden je v kategoriji Drugo navedel: »Poglobitev znanja.«. Šest vprašanih je podalo 
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neustrezen odgovor, npr.: »Otrok razume pomen urejenosti.« in »Gre za dejavnost urejanja v 

matematiki.«. 

Zanimalo nas je, kako pomembno se zdi vprašanim znanje strokovnega delavca in izvajanje 

predštevilskih vsebin v vzgojno-izobraževalnem procesu ter kako vpliva na otrokov razvoj. Tri 

ponujene trditve so ocenjevali številčno, z 1 (se popolnoma ne strinjam), 2 (se ne strinjam), 3 

(ne vem), 4 (se strinjam) in 5 (se popolnoma strinjam). Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 

anketirancev. Strinjanje s trditvami je anketiranec izrazil z oceno, kar prikazuje Tabela 3. 

Tabela 3: Ocena vzgojiteljev glede strinjanja s posamezno trditvijo. 

 

 

T1: Razvrščanje, 

urejanje, vzorci in 

relacije so pomembne 

vsebine vzgojno-

izobraževalnega 

procesa. 

 

T2: Znanje 

strokovnega delavca o 

matematičnih 

vsebinah razvrščanja, 

urejanja, vzorcev in 

relacij je pomembno 

pri izvajanju vzgojno-

izobraževalnega dela. 

T3: Procesi 

razvrščanje, urejanje, 

vzorci in relacije so 

pomembni za razvoj 

otrokovega logičnega 

mišljenja in 

oblikovanje pojma 

število pri otroku. 

STRINJANJE f f (%) f f (%) f f (%) 

1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3 1 1,82 3 5,45 2 3,64 

4 10 18,18 8 14,55 6 10,91 

5 44 80,00 44 80,00 47 85,45 

SKUPAJ 55 100,00 55 100,00 55 100,00 

Iz Tabele 3 je razvidno, da se anketiranci zavedajo, da so predštevilske vsebine pomembne v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Kar 80,00 % se je s trditvijo 1 popolnoma strinjalo, 18,18 % 

se je strinjalo in eden (1,82 %) se o tem ni mogel odločiti. 5,45 % se pri trditvi 2 ni znalo odločiti 

glede tega, ali je znanje strokovnega delavca o matematičnih vsebinah razvrščanja, urejanja, 

vzorce in relacij pomembno pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. V nasprotju z 

anketiranci, ki se strinjajo s to trditvijo (14,55 %), je večina, ki se popolnoma strinja (80,00 %). 

Trditev 3 poudarja pomembnost predštevilskih procesov za razvoj otrokovega logičnega 

mišljenja in oblikovanje pojma število pri otroku. Tega se zavedajo tudi anketiranci, ki se s to 
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trditvijo strinjajo (10,91 %) in popolnoma strinjajo (85,45 %). Dva anketiranca se o tem nista 

znala odločiti (3,64 %).  

2.4.1 Predstavitev in interpretacija odgovorov vzgojiteljev o predštevilski vsebini 

razvrščanje 

Zanimalo nas je, kako pogosto anketiranci v svoji skupini izvajajo vsebino razvrščanja, kar 

prikazuje Tabela 4. Anketiranci so med ponujenimi možnostmi (ne izvajam, enkrat do dvakrat 

na mesec, trikrat do štirikrat na mesec, več kot petkrat na mesec, drugo) obkrožili pogostost 

izvajanja za vsebino razvrščanja. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 4: Pogostost izvajanja dejavnosti razvrščanja v svoji skupini.  

POGOSTOST IZVAJANJA f f (%) 

Ne izvajam. 0 0,00 

Enkrat do dvakrat na mesec. 13 23,64 

Trikrat do štirikrat na mesec. 17 30,91 

Več kot petkrat na mesec. 22 40,00 

Drugo 3 5,45 

SKUPAJ 55 100,00 

V Tabeli 4 je razvidno, da sta prevladujoči pogostosti izvajanj dejavnosti razvrščanja v svoji 

skupini trikrat do štirikrat na mesec (30,91 %) in več kot petkrat na mesec (40,00 %). Pod Drugo 

so trije anketiranci zapisali, da jo izvajajo vsak dan (5,45 %). 

Spraševali smo, ali anketiranci povezujejo dejavnosti razvrščanja z dnevno rutino. V Tabeli 5 

so predstavljeni deleži odgovorov anketirancev glede povezovanja dnevne rutine z vsebino 

razvrščanja. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 5: Povezovanje dejavnosti razvrščanja z dnevno rutino.  

ODGOVOR f f (%) 

DA 48 87,27 

NE 7 12,73 

SKUPAJ 55 100,00 

Iz Tabele 5 je razvidno, da vzgojitelji v večini povezujejo vsebino razvrščanja z dnevno rutino 

(87,27 %).  
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Anketiranci so bili povprašani o primerih dnevne rutine, v kateri izvajajo dejavnost razvrščanja. 

Delež anketirancev, ki povezujejo posamezen primer dnevne rutine z vsebino razvrščanje, je 

predstavljen v Tabeli 6.  

Tabela 6: Primeri dnevne rutine, v kateri vzgojitelji izvajajo dejavnost razvrščanja.   

 DA NE SKUPAJ 

DNEVNA RUTINA f f (%) f f (%) f f (%) 

Hranjenje 23 41,82 32 58,18 55 100,00 

Oblikovanje skupin 24 43,64 31 56,36 55 100,00 

Prehodi med dejavnostmi 17 30,91 38 69,09 55 100,00 

Počitek  9 16,36 46 83,64 55 100,00 

Obroki 13 23,64 42 76,36 55 100,00 

Osebna nega in skrb zase  13 23,64 42 76,36 55 100,00 

Bivanje na prostem 18 32,73 37 67,27 55 100,00 

Jutranji krog 13 23,64 42 76,36 55 100,00 

Drugo 3 5,45 52 94,55 55 100,00 

Iz Tabele 6 je razvidno, da so oblikovanje skupin (43,64 %), hranjenje (41,82 %), bivanje na 

prostem (32,73 %) in prehodi med dejavnostmi (30,91 %) tisti deli rutine, pri katerih anketiranci 

najpogosteje izvajajo vsebino razvrščanja.    

V nadaljevanju nas je zanimal anketirančev način izvajanja dejavnosti razvrščanja pri 

posameznem primeru dnevne rutine. Za vsak primer dnevne rutine smo oblikovali skupine 

odgovorov glede kriterija razvrščanja posameznega primera izvajanja, ki so ga navedli 

anketiranci.  

V Tabeli 7 so predstavljeni kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini hranjenje ter število 

pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen kriterij razvrščanja. Anketiranec je lahko v 

odgovoru navedel dejavnost z več kriterijev razvrščanja. Na to vprašanje je odgovorilo 23 

anketirancev, kar predstavlja 41,82 % vseh anketirancev. 
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Tabela 7: Kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini hranjenje. 

KRITERIJI f (št. pojavljanj) 

Pribor, posoda, prtiček 31 

Hrana 10 

Predmeti 8 

Drugo 3 

Ni odgovora 3 

Iz Tabele 7 je razvidno, da anketiranci pri hranjenju spodbujajo otroke, da razvrščajo s 

priborom, posodo in prtičkom, s hrano in s predmeti. 31 anketirancev navaja pri dnevni rutini 

hranjenje dejavnost, v kateri prevladuje razvrščanje pribora, posode in prtičkov: »Razvrščanje 

umazanega pribora, krožnikov (npr. krožnik za solato skupaj, večje krožnike skupaj, vilice 

skupaj, žlice skupaj).«. V drugi skupini odgovorov deset anketirancev navaja razvrščanje hrane: 

»Razvrščamo oz. ločujemo ostanke hrane.«. Pri tretji skupini odgovorov osem anketirancev 

razvršča pri hranjenju glede na določen predmet. Miza je bila najpogosteje omenjena, prav tako 

slinčki. Anketiranec je navedel: »Otroci se k mizam razvrstijo glede na barve narisanih pik.«. 

Trije anketiranci so pod Drugo navedli razvrščanje po sposobnosti otrok. Eden izmed 

odgovorov je bil: »Razvrščanje glede na diete.«. Posebne prehrambene navade družin 

predstavljajo in zahtevajo obravnavo, na katero mora biti vzgojitelj vsakodnevno pozoren. Trije 

vprašani niso podali odgovora. 

Zdi se, da so zgoraj navedeni primeri izvajanja pri hranjenju pričakovani, saj otroci 

manipulirajo s predmeti in hrano, ki je na voljo pri hranjenju. Poudarili bi razvrščanje po 

sposobnostih otroka, ki je lahko zelo neprimerno.  

Zanimal nas je še anketirančev način izvajanja dejavnosti razvrščanja pri dnevni rutini 

oblikovanje skupin. V Tabeli 8 so predstavljeni kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini 

oblikovanje skupin, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen kriterij 

razvrščanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost z več kriteriji razvrščanja. Na 

to vprašanje je odgovorilo 23 anketirancev, kar predstavlja 43,64 % vseh anketirancev. 
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Tabela 8: Kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini oblikovanje skupin.   

KRITERIJI f (št. pojavljanj) 

Barva 18 

Spol 21 

Predmeti 7 

Vrsta dejavnosti 3 

Interes, motivacija 8 

Drugo 8 

Iz Tabele 8 razberemo, da sta razvrščanje po barvi in spolu temeljna pri izvajanju v dnevni 

rutini oblikovanje skupin. Osem vzgojiteljev navaja primere razvrščanja po barvi las, žetonov, 

copat, zamaška, oblačil ipd. 21 anketirancev razvršča po spolu. Večina odgovorov v tej skupini 

je temeljilo na besedni zvezi po spolu. Nekateri so poleg zapisali tudi aktivnost za oblikovanje 

skupin: »Petje v skupinah, najprej dekleta zapojejo fantom, nato obratno.« in »Otroci se 

razvrstijo npr. v kolono na deklice in dečke.«. Sedem anketirancev v odgovorih navaja 

razvrščanje glede na predmet, npr. listke, znake, trakove, oblačila in obutev. Trije odgovori so 

temeljili na razvrščanju glede na vrsto dejavnosti, npr.: »Ali bo otrok ustvarjal ovco (načrtovana 

dejavnost) ali se bo prosto igral.«. Osem vzgojiteljev oblikuje skupine glede na otrokov interes 

in motivacijo, kar razlagajo z besedno zvezo po interesu. Pod Drugo smo uvrstili osem 

odgovorov anketirancev, ki so navedli, da oblikujejo skupine glede na telesno lastnost in starost. 

Sem smo uvrstili tudi odgovor anketiranke, ki potrebuje dodatna pojasnila glede vprašanja. 

Zanimiv je bil izstopajoč odgovor: »Otroci so se v skupino razvrstili glede na vrsto 

vremenskega pojava.«.  

V nadaljevanju smo raziskovali anketirančev način izvajanja dejavnosti razvrščanja pri dnevni 

rutini prehodi med dejavnostmi. V Tabeli 9 so predstavljeni kriteriji za razvrščanje pri dnevni 

rutini prehodi med dejavnostmi, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen 

kriterij razvrščanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost z več kriteriji 

razvrščanja. Na to vprašanje je odgovorilo sedemnajst anketirancev, kar predstavlja 30,91 % 

vseh anketirancev.  
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Tabela 9: Kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini prehodi med dejavnostmi. 

KRITERIJI f (št. pojavljanj) 

Barva 4 

Spol 4 

Aktivnost otroka 16 

Črka, število 5 

Ni jasno 3 

V Tabeli 9 ugotavljamo, da šestnajst anketirancev navaja način izvajanja v dnevni rutini prehodi 

med dejavnostmi, ki sodi v skupino aktivnost otroka. Večina odgovorov se nanaša na 

razvrščanje igrač/stolov med pospravljanjem, glede na aktivnost v igri/pri načrtovani dejavnosti 

ipd. Poudarili bi še tri primere, ki smo jih uvrstila v to skupino, in sicer (prva dva opisujeta 

stanje otroka, zadnji pa primer igre):   

- »Sedeči/stoječi.«, 

- »Glede na končano prejšnjo dejavnost (otrok je končal/ni končal), je umit/ni umit, 

obut/neobut …«, 

- »Pri igri, ko zamenjamo prostor, prostor zamenjajo vsi, ki ___ (določena lastnost).«. 

Štirje anketiranci navajajo primer razvrščanja med prehodi med dejavnostmi po spolu oz. po 

barvi. Pet anketirancev je za skupino črka, število navedlo naslednje načine izvajanja: 

-  »Razvrstijo se k dejavnostim glede na števko, ki so jo izžrebali.«,  

- »Otroci se razvrstijo po dva in dva v koloni.«,  

- »Več/manj in Mizo pospravijo otroci, ki imajo na oblačilih napisano kakšno črko.«, 

- »Razdelite se v skupine po štiri.«. 

Trije anketiranci so navedli nejasen odgovor, iz katerih nisem razbrala načina izvajanja, npr.: 

»Rešitev so ovratnice – verižica s simbolom.«.  

V nadaljevanju smo povprašali po anketirančevem načinu izvajanja dejavnosti razvrščanja pri 

dnevni rutini počitek. V Tabeli 10 so predstavljeni kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini 
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počitek, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen kriterij razvrščanja. 

Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost z več kriteriji razvrščanja. Na to vprašanje 

je odgovorilo devet anketirancev, kar predstavlja 16,36 % vseh anketirancev. 

Tabela 10: Kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini počitek. 

KRITERIJI f (št. pojavljanj) 

Barva 3 

Pripomočki za spanje 6 

Simbol/znak 8 

Orientacija 2 

Značilnost otroka 4 

Iz Tabele 10 je razvidno, da šest anketirancev navaja dejavnosti pri dnevni rutini počitek, kjer 

otroci razvrščajo s pripomočkom za spanje – z odejo, ležalnikom. Osem anketirancev navaja 

dejavnost za razvrščanje po simbolu oz. znaku, trije  pa po barvi (odej).  

Pri teh navedbah bi poudarili, da je iskanje simbola oz. znaka na ležalniku prirejanje eden 

enemu in ne razvrščanje. Tudi navedbe anketirancev za razvrščanje igrač, odej k ležalniku 

otroka so neustrezne, saj gre tudi tukaj za prirejanje in ne za razvrščanje. Ustrezne so navedbe 

za razvrščanje blazin glede na prostor otroka, ki potrebuje ali ne potrebuje pozornosti. Pri 

skupini odgovorov orientacija dva anketiranca razvrščata glede na prostor počitka: »Koliko 

otrok gre na galerijo, pod galerijo.« in »Razporeditev po prostoru, npr. eni na galerijo, drugi 

spodaj.«. V skupino odgovora značilnost otroka so štirje anketiranci navedli način razvrščanje 

po spolu, po sposobnosti otroka, po dolžini las, npr.:  

- »Otroci počivajo razvrščeni – deček, deklica.«, 

- »V kotičkih spijo otroci, ki imajo dolge lase, v igralnici otroci, ki nimajo dolgih las.«, 

- »Otroci, ki potrebujejo in si želijo počitka, ter otroci, ki ne potrebujejo in ne želijo 

počivati.«, 

- »Glede na način počitka (speči/nespeči), smer (lega telesa na ležalniku).«. 

V nadaljevanju nas je zanimal anketirančev način izvajanja dejavnosti razvrščanja pri dnevni 

rutini obroki. V Tabeli 11 so predstavljeni kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini obroki, ter 
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število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen kriterij razvrščanja. Anketiranec je 

lahko v odgovoru navedel dejavnost z več kriteriji razvrščanja. Na to vprašanje je odgovorilo 

trinajst anketirancev, kar predstavlja 23,64 % vseh anketirancev. 

Tabela 11: Kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini obroki. 

KRITERIJI f (št. pojavljanj) 

Hrana in pijača 6 

Pribor, posoda, prtiček 7 

Miza 6 

Značilnost otroka 2 

Drugo 2 

Podobno kot pri hranjenju lahko v Tabeli 11 razberemo, da šest anketirancev pri obrokih navaja 

odgovore, kjer razvrščajo glede na hrano in pijačo; ter sedem glede na vrsto pribora, čistost oz. 

umazanost posode in razvrščanje prtička v koš. Šest anketirancev spodbuja otroke, da 

razvrščajo glede na znake na mizi. V skupini značilnost otroka sta dva anketiranca navedla:  

- »Otroke posedeva glede na to, koliko pomoči še potrebujejo med hranjenjem.«, 

- »Po zajtrku pridejo otroci, katerih ime se začne na črko …«. 

V nadaljevanju nas je zanimal anketirančev način izvajanja dejavnosti razvrščanja pri dnevni 

rutini osebna nega in skrb zase. V Tabeli 12 so predstavljeni kriteriji za razvrščanje pri dnevni 

rutini osebna nega in skrb zase, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen 

kriterij razvrščanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost z več kriteriji 

razvrščanja. Na to vprašanje je odgovorilo trinajst anketirancev, kar predstavlja 23,64 % vseh 

anketirancev. 

Tabela 12: Kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini osebna nega in skrb zase. 

KRITERIJI f (št. pojavljanj) 

Predmeti za osebno higieno 8 

Aktivnost otroka 5 

Barva 1 

Spol 4 
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V prvo skupino predmeti za osebno higieno smo uvrstili osem odgovorov anketirancev, npr.: 

- »Razvrščanje na dva umivalnika in dve stranišči. Razvrščanje krpic za brisanje miz (modre), 

za brisanje tal (roza).«, 

- »Umivanje rok – uporaba mila: DA/NE.«,  

- »Otrok pravilno razvrsti papirnato brisačko.«, 

- »Razvrščanje lastnih/osebnih predmetov na ustrezno mesto.«, 

-  »Razvrščanje zobnih ščetk – uporabljeno/ni uporabljeno.«. 

Iz navedenih primerov je razvidno, da se vzgojitelji zavedajo pomena samostojnosti in skrbi 

zase. Otroke učijo samostojnosti pri skrbi zase, skrbi za okolje (ločevanje odpadkov), pri čemer 

vpeljujejo matematično vsebino razvrščanje.   

V drugo skupino, ki smo jo poimenovali aktivnost otroka, smo uvrstili pet odgovorov 

anketirancev, in sicer: 

- »Tisti, ki prvi poje, se gre prvi umit.«,  

- »Umiti/neumiti otroci, otroci na kahlicah/straniščih, otroci pri velikem/majhnem 

umivalniku, pleničkarji.«, 

- »Spet otroke spodbujava in usmerjava glede na sposobnost skrbi za zase – hitrejši prej od 

mize in kahlice, počasnejšim oz. mlajšim pomagava midve.«, 

- »Npr. umivanje rok in izrazi leva, desna.«, 

- »Umivanje, čisto – nečisto.«. 

Vprašani navajajo primere, pri katerih otroci med seboj tekmujejo, npr. v hitrosti pri hranjenju, 

ki mu sledi umivanje rok v umivalnici, opravljanje potreb na straniščih ipd. Tekmovanju v 

dnevni rutini in nepotrebnemu primerjanju otrok se je treba izogibati.  

Eden izmed anketirancev je navedel primer za razvrščanje po barvi: »Pri umivalniku št. 1 se 

umijejo deklice, ki imajo na sebi črno barvo, pri umivalniku št. 2 pa deklice, ki nimajo črne 
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barve.«. Štirje anketiranci spodbuja otroke, da se razvrščajo pri dnevni rutini osebna nega in 

skrb zase po spolu, in sicer:  

- »Stranišče za deklice in dečke.«, 

- »Razvrščanje v stranišču.«, 

- »Razvrščanje otrok (deklice, dečki) v kopalnici (WC-kabine).«, 

- »V kopalnico gredo najprej dečki, nato deklice.«. 

Razvrščanje po spolu je tukaj povsem pričakovano, saj ima večina vrtcev v sanitarijah ločene 

straniščne kabine za dečke in deklice. Ponekod imajo nameščene tudi pisoarje, ki ga uporabljajo 

pripadniki moškega spola. Menimo, da je tukaj razvrščanje povsem ustrezno, problematično bi 

bilo, če bi vsebovalo stereotipne načine, npr. deklice vzamejo rožnato kahlico, dečki pa modro. 

Ugotavljali smo anketirančev način izvajanja dejavnosti razvrščanja pri dnevni rutini bivanje 

na prostem. V Tabeli 13 so predstavljeni kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini bivanje na 

prostem, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen kriterij razvrščanja. 

Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost z več kriteriji razvrščanja. Na to vprašanje 

je odgovorilo osemnajst anketirancev, kar predstavlja 32,73 % vseh anketirancev. 

Tabela 13: Kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini bivanje na prostem. 

KRITERIJI f (št. pojavljanj) 

Predmeti  6 

Igra, igrišče 19 

Barva 1 

Spol 1 

Drugo 4 

Pri izvajanju dnevne rutine bivanje na prostem, se je oblikovala skupina odgovorov – igra, 

igrišče, ki prevladuje (devetnajst anketirancev). Načini izvajanja temeljijo na razvrščanju 

naravnih materialov, pospravljanju igrač na igrišču, razvrščanju otrok na določena igrala, glede 

na interes ponujene dejavnosti, razvrščanju igrač po določeni lastnosti, glede na aktivnost 

otroka, npr.: »Igra z žogo/ne igra z žogo …«. Po en anketiranec je navedel primer za razvrstitev 

po spolu in po barvi. V skupini Drugo so štirje anketiranci navedli odgovore, v katerih se otroci 

med bivanjem zunaj razvrščajo po skupinah glede na izbrano lastnost ter razvrščanje v kolono 

in vrsto. 
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Razvrščanje v kolono in vrsto v zunanjih prostorih vrtca ima zelo širok pomen. Tukaj bi 

vzgojitelji morali zapisati tudi kriterij razvrščanja, recimo: v levo kolono se postavijo tisti, ki 

se želijo igrati v vrtni hiški, v desno kolo pa tisti, ki se ne želijo igrati tam. Postavitev v vrsto je 

namenjena bolj vsebini urejanja, saj se lahko npr. otroci postavijo v vrsto od najmanjšega do 

največjega.   

V nadaljevanju smo obravnavali anketirančev način izvajanja dejavnosti razvrščanja pri dnevni 

rutini jutranji krog. V Tabeli 14 so predstavljeni kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini jutranji 

krog, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen kriterij razvrščanja. 

Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost z več kriteriji razvrščanja. Na to vprašanje 

je odgovorilo trinajst anketirancev ali 24,64 %. 

Tabela 14: Kriteriji za razvrščanje pri dnevni rutini jutranji krog. 

KRITERIJI f (št. pojavljanj) 

Spol 5 

Interes 3 

Barva 5 

Teža 2 

Igra 2 

Drugo 5 

Iz Tabele 14 je razvidno, da sta skupini odgovorov spol in barva prevladujoča kriterija za 

razvrščanje pri dnevni rutini jutranji krog. V jutranjem krogu vzgojitelji velikokrat namenijo 

čas tudi krajšim igricam ali pa predstavitvi najljubših igrač, zato smo oblikovali tudi skupino 

igra, pri kateri sta bila navedena dva odgovora, in sicer da gre za razvrščanje igrač. Podana sta 

bila še dva odgovora glede razvrščanja po teži, in sicer:   

- »Po vsebini dejavnosti (razdelitev predmetov za tehtanje).«, 

- »Razvrščanje težje/lažje stvari.«. 

V kategoriji Drugo pa je pet anketirancev navedlo: 

- »Pogovor tiho – glasno.«, 

- »Otroci se razvrstijo glede na velikost.«, 



 
Zalaznik, P. (2019). Vzgojiteljevo poznavanje in izvajanje predštevilskih vsebin. Diplomsko delo. Ljubljana: 

UL PEF 

45 
 

- »Posedejo se v jutranjem krogu, npr. po abecednem redu.«, 

- »Drevesni diagram.«, 

- »Razvrščanje znakov prisotnosti.«. 

Ugotavljamo, da vzgojitelji v tej skupini odgovorov navajajo primere urejanja, ki so neustrezni; 

ali pa je dejavnost zapisana tako, da bi lahko urejali in razvrščali, npr. otroci se lahko razvrstijo 

v dve skupini (veliki, majhni) ali pa se uredijo po velikosti od najmanjšega do največjega. Prav 

tako gre pri posedanju po abecednem redu za urejanje in ne razvrščanje. 

Spraševali smo še po pogostosti izvajanja dejavnosti razvrščanje glede na način izvajanja. 

Anketiranec razvrsti načine dejavnosti (načrtovana dejavnost, nenačrtovana/spontana 

dejavnost, izvajanje v dnevni rutini in igra) za vsebino razvrščanje glede na pogostost izvajanja. 

Najpogostejše izvajanje označi z 1, najmanj pa s 4. Pri tem lahko uporabi posamezno število 

enkrat. V Tabeli 15 so navedeni deleži anketirancev glede pogostosti izvajanja urejanja za 

posamezen način dejavnosti. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 15: Razvrstitev načinov izvajanja razvrščanja glede na pogostost izvajanja pri delu v 

vrtcu (najpogostejše izvajanje je označeno z 1, najmanj pogosto s 4). 

  1 2 3 4 SKUPAJ 

DEJAVNOST  f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Načrtovana 

dejavnost 
14 25,45 14 25,45 18 32,73 9 16,36 55 100,00 

Nenačrtovana/ 

spontana dejavnost 
14 25,45 13 23,64 13 23,64 15 27,27 55 100,00 

Izvajanje v dnevni 

rutini 
15 27,27 13 23,64 13 23,64 14 25,45 55 100,00 

Igra 21 38,18 12 21,82 11 20,00 11 20,00 55 100,00 

Iz Tabele 15 je razvidno, da vzgojitelji najpogosteje izvajajo vsebino razvrščanja skozi igro 

(38,18 %) in najmanj v obliki nenačrtovane/spontane dejavnosti (27,27 %) ter v dnevni rutini 

(25,45 %). Rezultati kažejo, da se vzgojitelji zavedajo pomena igre za otrokov razvoj, kar 

kažejo razvrstitve pri posamezni oceni za način izvajanja igra, ko z višanjem le te, upada število 

strinjanj anketirancev. 
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Predmet zanimanja je bil tudi, ali anketiranci spodbujajo otroke, da razvrščajo v diagrame. V 

tabeli 16 je prikazan delež anketirancev, ki pri svojem delu uporabljajo diagrame razvrščanje. 

Na ta vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 16: Odgovor vzgojiteljev na vprašanje Ali spodbujate otroke, da razvrščajo v 

diagrame. 

ODGOVOR f f (%) 

DA 39 70,91 

NE 16 29,09 

SKUPAJ 55 100,00 

Iz Tabele 16 je razvidno, da 70,91 % vseh anketirancev spodbuja otroke, da razvrščajo v 

diagrame, 29,09 % anketirancev pa ne. Tisti, ki so odgovorili pritrdilno, so morali te diagrame 

tudi našteti. Katere so našteli, prikazuje Tabela 17. Omenimo še, da sta dve osebi pri odgovoru 

ne zapisali, da gre za prvo starostno oz. jaslično skupino.  

Spraševali smo po vrsti diagramov, ki jih anketiranci uporabljajo pri svojem delu, ter jih 

predstavili v Tabeli 17. Na to vprašanje je odgovorilo 39 anketirancev, kar predstavlja 70,91 % 

vseh anketirancev. Anketiranci so v odgovore navajali več vrst diagramov razvrščanja.   

Tabela 17: Navedba vrst diagramov razvrščanja, ki jih vzgojitelji uporabljajo pri svojem 

delu. 

VRSTA DIAGRAMA f (št. pojavljanj) 

Drevesni diagram 34 

Stolpčni diagram 16 

Carrollov diagram 19 

Puščični prikaz 5 

Vrstični prikaz 4 

Tortni prikaz 4 

Euler-Vennov diagram 2 

V tabeli 17 razberemo, da 34 vzgojiteljev pri svojem delu uporablja drevesni diagram, 19 

anketirancev Carrollovega ter 16 stolpčni diagram. Rabijo tudi vrstični in tortni prikaz ter Euler-

Vennov diagram. Pod diagram razvrščanja so navedli tudi puščični prikaz, a ga ne uporabljamo 
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za prikazovanje razvrščanja, ampak prikazujemo odnose med elementi množic. Omenimo, da 

je eden od anketirancev navedel vrstni diagram, ki ne obstaja.   

Anketiranci so navedli stolpčni diagram, ki ga v večini uporabljamo pri obdelavi podatkov in 

ne pri razvrščanju. Pri delu v vrtcu ga vzgojitelji uporablja kot del izdelave stolpičnega prikaza, 

povezanega z razvrščanjem, ko recimo vsak otrok pritrdi svoj kartonček nad slikopis, ki 

označuje izbrano lastnost. To velja tudi za vrstični prikaz, pri katerem otroci pritrdijo svoj 

kartonček v vodoravni smeri od slikopisa, ki označuje izbrano lastnost.    

Vprašali smo, na kakšen način anketiranci določajo lastnost pri dejavnosti razvrščanja. V Tabeli 

18 so prikazani načini določanja lastnosti in deleži odgovorov anketirancev. Ti so med 

ponujenimi odgovori (z okušanjem, vonjanjem, tipanjem, poslušanjem, drugo) obkrožili načine 

določanja lastnosti pri procesu razvrščanje. 

Tabela 18: Način določanja lastnosti pri dejavnosti razvrščanja. 

  DA NE SKUPAJ 

NAČIN DOLOČANJA LASTNOSTI f f (%) f f (%) f f (%) 

Z okušanjem 47 85,45 8 14,55 55 100,00 

Z vonjanjem 38 69,09 17 30,91 55 100,00 

S tipanjem 55 100,00 0 0,00 55 100,00 

S poslušanjem 46 83,64 9 16,36 55 100,00 

Drugo 7 12,73 48 87,27 55 100,00 

Iz Tabele 18 je razvidno, da se vzgojitelji najpogosteje odločajo za razvrščanja s tipanjem, 

zatem z okušanjem (85,45 %), s poslušanjem (83,64 %) in z vonjanjem (69,09 %). Pod Drugo 

so anketiranci navajali: vid,  »z notranjim občutkom – meditacija«, čutna pot (stopala), 

opazovanje, dvigovanje (»ugotavljanje teže«). Iz tabele je razvidno, da anketiranci ustvarjajo 

raznolike izkušnje razvrščanja, z različnimi čutili, ki so pomembne za otrokov celostni razvoj. 

Ugotavljali smo, s katerimi področji dejavnosti anketiranci povezujejo razvrščanje, kar 

prikazuje Tabela 19, skupaj z deleži odgovorov anketirancev, ki povezujejo vsebino razvrščanja 

(matematika) z drugimi področji dejavnosti. 
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Tabela 19: Povezovanje vsebine razvrščanja (matematika) z drugimi kurikularnimi področji 

dejavnosti 

  DA NE SKUPAJ 

PODROČJE DEJAVNOSTI f f (%) f f (%) f f (%) 

Jezik 37 67,27 18 32,73 55 100,00 

Družba 40 72,73 15 27,27 55 100,00 

Umetnost 35 63,64 20 36,36 55 100,00 

Narava 50 90,91 5 9,09 55 100,00 

Gibanje 37 67,27 18 32,73 55 100,00 

Tabela 19 prikazuje, da vzgojitelji povezujejo razvrščanje z vsemi področji dejavnosti, bolj pa 

izstopa področje narave, z 90,91 %. 

Zanimalo nas je, koliko anketirancev je navedlo primer dejavnosti za realizacijo cilja Otrok 

ugotovi vsiljivca v skupini. To je predstavljeno v Tabeli 20, skupaj z deleži odgovorov 

anketirancev. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 20: Navedba primera dejavnosti za cilj Otrok ugotovi vsiljivca v skupini (v povezavi z 

gibanjem). 

ODGOVOR f f (%) 

DA 52 94,55 

NE 3 5, 45 

SKUPAJ 55 100,00 

V Tabeli 20 je razvidno, da je 94,55 % vseh anketirancev navedlo dejavnost za cilj Otrok 

ugotovi vsiljivca v skupini, pri kateri so izhajali iz povezovanja matematike z gibanjem. Tudi 

tukaj smo oblikovali pet skupin odgovorov, s katerimi smo odgovorili na vprašanje Na kakšen 

način je predstavljen vsiljivec?. 

Spraševali smo, na kakšen način anketiranci ugotavljajo vsiljivca pri navedeni dejavnosti, pri 

kateri so realizirali cilj Otrok ugotovi vsiljivca v povezavi z gibanjem. V Tabeli 21 so 

predstavljeni načini ugotavljanja vsiljivcev ter deleži anketirancev za posamezen način 

ugotavljanja vsiljivca. Na to vprašanje je odgovorilo 52 anketirancev, kar predstavlja 94,55 %. 

 



 
Zalaznik, P. (2019). Vzgojiteljevo poznavanje in izvajanje predštevilskih vsebin. Diplomsko delo. Ljubljana: 

UL PEF 

49 
 

Tabela 21: Skupine odgovorov za realizacijo cilja Otrok ugotovi vsiljivca v skupini (v povezavi 

z gibanjem). 

SKUPINE ODGOVOROV f (št. pojavljanj) 

Izločanje predmeta 14 

Drugačen gib 30 

Gibalna igra 4 

Drugo 2 

Neustrezno 3 

Brez odgovora 2 

Iz Tabele 21 je razvidno, da trideset odgovorov anketirancev temelji na ugotavljanju vsiljivca 

z drugačnim gibom. Pri tem anketiranci navedejo, da gre za drugačno oponašanje oz. gibanje 

živali, npr.: »Vsak otrok dobi nalogo, da oponaša gibanje določene živali (npr. žabe). Samo en 

otrok od njih dobi drugo žival (npr. slona).«.  

Navedejo tudi pantomimo: »Otroci se igrajo pantomimo. Predstavljajo (v skupinah) različne 

like, živali. Več skupin se predstavi hkrati. Ugotovimo vsiljivca.«. Opišejo dejavnosti 

sprememb v načinu gibanja, npr.: »Poskoki – tek (eden teče, drugi skačejo).«. 

Prav tako navedejo poligon kot spremembo v gibanju, npr.: »Otrokom postavimo samo mehke 

blazine. Gibajo se tudi čez plastično ogrado. Ugotoviti morajo vsiljivca.«.  

Štirinajst anketirancev je podalo odgovore, v katerih so predlagali dejavnost razvrščanja glede 

iskanja vsiljivca oz. predmeta (ki je drugačen) med pomešanimi predmeti (s skupno lastnostjo). 

V skupino odgovorov izločanje predmeta, pomešanega med drugimi, so navajali različne 

predmete – žoge in kegelj, plodove in list, žoge in obroč, rdeče rutke in le ena bela, zelenjava 

in sadež ali obratno, poletna oblačila in bunda, gibalni pripomoček in igrača, velike žoge in ena 

majhna ipd.  

Nekaj dejavnosti, ki so jih navedli vzgojitelji v tej skupini odgovorov:   

- »Otrok v gozdu išče jesenske gozdne plodove in doda vsiljivca, ki ne pripada določeni vrsti 

(npr. list, čir, želod, kostanj). List je vsiljivec.«, 
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- »Vsiljivec v gozdu. Napeljemo vrvico med dvema drevesoma. V tej dolžini razporedimo 

nekaj vsiljivcev (npr. kuhalnice, obesek, vrečka za smeti). Otroci sprva le opazujejo, nato 

pa poiščejo vsiljivce.«, 

- »Otrok v množici poletnih oblačil izloči zimsko oblačilo oz. vsiljivca.«. 

Štirje anketiranci so navedli primere gibalne igre, med njimi tudi igro ptički v gnezdo in njene 

priredbe, in sicer: 

- »Ptički gredo v gnezda (en otrok – en obroč, kdor je brez, izpade). Določene barve obročev, 

lovljenje na izpadanje.«, 

- »Lahko se igramo gibalno igro ptički v gnezda, kjer poleg obročev dodamo športni rekvizit. 

Obroče med igro pobiramo, drug športni rekvizit (blazina) pa lahko uporabimo za dodatna 

navodila med igro. Otrok počiva en krog, otrok izpade iz igre … Med seboj lahko 

razvrščamo podobne športne rekvizite, mednje pa dodamo predmete iz glasbenega 

področja.«, 

- »Otroci se sprehajajo po igralnici in slikam na tleh poiščejo vsiljivca. To poberejo in jo 

nesejo v košaro, ki je v enem delu igralnice.«. 

 

Zelo zanimiv se je zdel naslednji primer, ki ga je navedla vzgojiteljica, in sodi v skupino gibalna 

igra. Predstavila je zelo dobro idejo vsiljivca pri vzorcu, in sicer: Otrokom damo na listu narisan 

vzorec, npr. aabaabacbaab, ki ga morajo ponazoriti/ponoviti z gibanjem. Otroci ugotavljajo, kje 

vzorec ni pravilen oz. izstopa. 

 

Trije anketiranci so podali neustrezen odgovor, ki temelji na vsebini urejanje. Dva anketiranca 

nista navedla dejavnosti razvrščanja. Prav toliko vprašanih je navedlo v kategoriji Drugo: 

- »Karte Črni peter.«, 

- »Otroci izžrebajo sliko živali. Sedijo v krogu. Vzgojitelj daje navodila: vstane tista 

žival, ki nima 4 nog/ne živi v gozdu ...«. 

Pri navajanju primerov dejavnosti za realizacijo cilja Otrok ugotovi vsiljivca v povezavi z 

gibanjem bi izpostavili, da anketiranci navajajo primere, v katerih gib predstavlja le sredstvo za 

doseganje cilja, npr. med ponujenimi slikami poišče vsiljivca. Tukaj sliko samo prime, drugače 

bi bilo, če bi imel otrok pri tem gibalno nalogo oz. izziv, s katerim bi razvijal ravnotežje, 

skladnost gibanja, razvoja preciznosti ipd.   
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2.4.2 Predstavitev in interpretacija odgovorov vzgojiteljev o predštevilski vsebini 

urejanje   

Spraševali smo, kako pogosto anketiranci v svoji skupini izvajajo vsebino urejanja. Tabela 22 

prikazuje delež odgovorov anketirancev glede pogostosti izvajanja dejavnosti urejanja v svoji 

skupini. Anketiranci so med ponujenimi možnostmi (ne izvajam, enkrat do dvakrat na mesec, 

trikrat do štirikrat na mesec, več kot petkrat na mesec, drugo) obkrožili pogostost izvajanja za 

vsebino urejanje. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 22: Pogostost izvajanja dejavnosti urejanja v svoji skupini. 

POGOSTOST IZVAJANJA f f (%) 

Ne izvajam. 2 3,64 

Enkrat do dvakrat na mesec. 21 38,18 

Trikrat do štirikrat na mesec. 16 29,09 

Več kot petkrat na mesec. 14 25,45 

Drugo 2 3,64 

SKUPAJ 55 100,00 

Iz Tabele 22 je razvidno, da vzgojitelji v svoji skupini (38,18 %) najpogosteje izvajajo 

dejavnosti urejanja enkrat do dvakrat na mesec. 29,09 % vseh anketirancev izvaja dejavnost 

urejanja v svoji skupini trikrat do štirikrat na mesec, več kot petkrat na mesec pa 25,45 % vseh 

vprašanih.  

V nadaljevanju je bil predmet zanimanja vprašanje, ali anketiranci povezujejo dejavnosti 

urejanja z dnevno rutino. V Tabeli 23 so predstavljeni deleži odgovorov anketirancev glede 

povezovanja dnevne rutine z vsebino urejanja. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 vprašanih. 

Tabela 23: Povezovanje dejavnosti urejanja z dnevno rutino. 

ODGOVOR   f f (%) 

DA 37 67,27 

NE 18 32,73 

SKUPAJ 55 100,00 

Iz Tabele 23 je razvidno, da 67,27 % vseh vzgojiteljev povezujejo dejavnost urejanja z dnevno 

rutino, medtem ko 32,73 % ne.  
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Anketiranci so bili povprašani po primerih dnevne rutine, ko izvajajo dejavnost urejanja. Delež 

anketirancev, ki povezujejo posamezen primer dnevne rutine z vsebino urejanje, je predstavljen 

v Tabeli 24.  

Tabela 24: Primer dnevne rutine, v kateri vzgojitelji izvajajo dejavnost urejanja. 

 DA NE SKUPAJ 

DNEVNA RUTINA f f (%) f f (%) f f (%) 

Hranjenje 20 36,36 35 63,64 55 100,00 

Oblikovanje skupin 27 49,09 28 50,91 55 100,00 

Prehodi med dejavnostmi 11 20,00 44 80,00 55 100,00 

Počitek  13 23,64 42 76,36 55 100,00 

Obroki 13 23,64 42 76,36 55 100,00 

Osebna nega in skrb zase  9 16,36 46 83,64 55 100,00 

Bivanje na prostem 22 40,00 33 60,00 55 100,00 

Jutranji krog 10 18,18 45 81,82 55 100,00 

Drugo 2 3,64 53 96,36 55 100,00 

Iz Tabele 24 je razvidno, da so oblikovanje skupin (49,09 %), bivanje na prostem (40,00 %) in 

hranjenje (36,36 %) tisti deli rutine, kjer anketiranci največ izvajajo vsebino urejanje. 23,64 % 

vzgojiteljev je navedlo primer v dnevni rutin počitek in obroki, 20,00 % anketirancev za del 

dnevne rutine prehodi med dejavnosti in 18,18 % anketirancev primer urejanja v dnevni rutini 

jutranji krog.  

Pod Drugo sta dva anketiranca (3,64 %) navedla:  

- »Na stolčke v krogu se usedejo od leve proti desni (od najhitrejšega do 

najpočasnejšega).«, 

- »Reševanje ugank: uredimo se po pravilnih rešitvah: od ene do petih uspešnih ugank.«. 

 

V nadaljevanju nas je zanimal anketirančev način določanja lastnosti pri dejavnosti urejanja, 

pri posameznem primeru dnevne rutine. Za vsak primer dnevne rutine smo oblikovali skupine 

odgovorov glede načina določanja lastnosti pri razvrščanju, ki so ga navedli anketiranci v 

svojem primeru. V Tabeli 25 so predstavljeni načini določanja lastnosti urejanja pri dnevni 

rutini hranjenje, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezni način določanja 



 
Zalaznik, P. (2019). Vzgojiteljevo poznavanje in izvajanje predštevilskih vsebin. Diplomsko delo. Ljubljana: 

UL PEF 

53 
 

lastnosti. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost z več načini razvrščanja. Na to 

vprašanje je odgovorilo dvajset anketirancev ali 36,36 %. 

Tabela 25: Način določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini hranjenje.  

NAČIN DOLOČANJA LASTNOSTI f (št. pojavljanj) 

Z opazovanjem 14 

Z okušanjem 2 

Ni jasno 1 

Neustrezno 3 

Iz Tabele 25 je razvidno, da štirinajst vzgojiteljev pri vsakodnevnem hranjenju navajajo 

primere urejanja predmetov, ki jim določajo lastnost z opazovanjem. Otroci urejajo hrano, 

skodelice, krožnike in pribor po debelini, velikosti in količini. V dveh odgovorih anketirancev 

sta navedena načina določanja lastnosti z okušanjem, in sicer urejanje hrane od najbolj sladke 

do najmanj. Nekdo je podal nejasen odgovor, in sicer: »Št. otrok pri mizi.«. 

Trije anketiranci so navedli neustrezen primer, kjer gre za dejavnost razvrščanje:  

- »Mlajši skupaj, starejši skupaj – odvisno od aktivnosti.«, 

- »Mlajšim dava manjši pribor, starejšim večjega.«, 

- »Ko pospravljajo, npr. pribor, ločijo vilice in žlice.«. 

 

V nadaljevanju nas je zanimal anketirančev način določanja lastnosti urejanja pri dnevni rutini 

oblikovanje skupin. V Tabeli 26 so predstavljeni načini določanja lastnosti za urejanje pri 

dnevni rutini oblikovanje skupin, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen 

način določanja lastnosti urejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost urejanja 

z več načinov določanja lastnosti. Na to vprašanje je odgovorilo 27 anketirancev, kar 

predstavlja 49,09 %. 

Tabela 26: Način določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini oblikovanje skupin. 

NAČIN DOLOČANJA LASTNOSTI f (št. pojavljanj) 

Z opazovanjem 28 

S poslušanjem 1 

Drugo 1 
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Iz Tabele 26 je razvidno, da 28 vzgojiteljev pri vsakodnevnem oblikovanju skupin navaja 

dejavnosti urejanja, v katerih otroci določajo lastnosti z opazovanjem. Otroci se urejajo po 

velikosti, starosti, po barvnih odtenkih (majic, las) in dolžini las: »Postavitev v kolono od 

največjega do najmanjšega oz. obratno.«. Eden izmed anketirancev je navedel primer, pri 

katerem otroci uredijo predmete po slišani lastnosti: »Otroci dobijo instrumente, s pomočjo 

katerih se razdelijo v tri skupine. Znotraj teh skupin zaigrajo nanje in jih glede na slišano uredijo 

od najtišjega do najglasnejšega.«. Pod Drugo smo uvrstili odgovor, za katerega je vprašana 

navedla, da potrebuje dodatna pojasnila.  

V nadaljevanju nas je zanimal anketirančev način določanja lastnosti urejanja pri dnevni rutini 

prehodi med dejavnostmi. V Tabeli 27 so predstavljeni načini določanja lastnosti za urejanje 

pri dnevni rutini prehodi med dejavnostmi, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za 

posamezen način določanja lastnosti urejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel 

dejavnost urejanja z več načini določanja lastnosti. Na to vprašanje je odgovorilo enajst 

anketirancev, kar predstavlja 20,00 %.  

Tabela 27: Način določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini prehodi med dejavnostmi. 

NAČIN DOLOČANJA LASTNOSTI f (št. pojavljanj) 

Z opazovanjem 6 

Ni jasno 5 

Iz Tabele 27 je razvidno, da je bil v šestih odgovorih anketirancev prepoznan način določanja 

lastnosti pri urejanju opazovanje – otroci urejajo po dolžini obutve, po hitrosti, po velikosti in 

po količini. Nekdo je zapisal zelo dober primer: »Ko odhajamo na igrišče, izmerimo oz. 

primerjamo velikost čevljev in se uredimo glede na njihovo velikost, od najdaljših do 

najkrajših.«. 

Kar nekaj vzgojiteljic je imelo težave pri navajanju odgovora. Zapisali so nejasen odgovor – 

»Postavitev v vrsti, kolono.«. Kot smo že poudarili, sama postavitev ne pove nič o načinu oz. 

kriteriju urejanja, ki ga lahko določimo z različnimi čutili. Anketiranci bi lahko omenili, npr.: 

postavite se v kolono od najsvetlejšega odtenka majice do najtemnejšega (opazovanje) ali 

uredite instrumente po glasnosti ter jih postavite v vrsto od najglasnejšega do najtišjega 

(poslušanje).  
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V nadaljevanju nas je zanimal anketirančev način določanja lastnosti urejanja pri dnevni rutini 

počitek. V Tabeli 28 so predstavljeni načini določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini 

počitek, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen način določanja lastnosti 

urejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost urejanja z več načini določanja 

lastnosti. Na to vprašanje je odgovorilo dvanajst anketirancev, kar predstavlja 23,64 % vseh 

anketirancev. 

Tabela 28: Načini določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini počitek. 

NAČIN DOLOČANJA LASTNOSTI f (št. pojavljanja) 

Z opazovanjem 6 

Neustrezno 5 

Ni jasno 2 

Iz Tabele 28 je razvidno, da šest vzgojiteljev pri otrocih spodbuja urejanje med počitkom z 

opazovanjem. Urejanje poteka po velikosti, starosti, dolžini počitka in utrujenosti otroka. 

Primer odgovora, ki sodi v to skupino, je: »Z otroki se pogovorimo o dolžini počitka (od 

najkrajšega do najdaljšega). Uredimo pet otrok glede na dolžino počitka.«. Pet vprašanih je 

navedlo neustrezen odgovor, in sicer primere razvrščanja: »Glede na znak: vozila spijo skupaj, 

živali skupaj …«. 

Dva anketiranca sta podala primer, iz katerega vsebina ni jasna: »Postavitev ležalnikov in 

igralnih kotičkov.«. 

Spraševali smo še po anketirančevem načinu določanja lastnosti urejanja pri dnevni rutini 

obroki. V Tabeli 29 so predstavljeni načini določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini 

obroki, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezni način določanja lastnosti 

urejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost urejanja z več načini določanja 

lastnosti. Na to vprašanje je odgovorilo trinajst vprašanih ali 23,64 %. 

Tabela 29: Načini določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini obroki. 

NAČIN DOLOČANJA LASTNOSTI f (št. pojavljanj) 

Z opazovanjem 10 

Neustrezno 1 

Ni jasno 2 
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Iz Tabele 29 je razvidno, da tudi pri obrokih deset anketirancev navaja odgovore, v katerih 

otroci urejajo z opazovanjem. Urejanje poteka po širini posod, po količini hrane v krožniku: 

»Urejanje juhe od najbolj polnega krožnika do najmanj praznega.«. Prav tako urejajo hrano po 

velikosti (korenje/zrezki od najmanjšega do največjega). Urejajo tudi po hitrosti sposobnosti 

prehranjevanja otroka ter po odtenkih barv miz.  

Nekdo je zapisal neustrezen odgovor, kjer gre za izvajanje razvrščanja pribora na vozičku. Dva 

anketiranca sta podala odgovor, ki ni jasen: »Razporeditev miz.«. 

V nadaljevanju smo raziskovali anketirančev način določanja lastnosti urejanja pri dnevni rutini 

osebna nega in skrb zase. V Tabeli 30 so predstavljeni načini določanja lastnosti za urejanje pri 

dnevni rutini osebna nega in skrb zase, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za 

posamezen način določanja lastnosti urejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel 

dejavnost urejanja z več načini določanja lastnosti. Na to vprašanje je odgovorilo devet 

anketirancev, kar predstavlja 16,36 %. 

Tabela 30: Načini določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini osebna nega in skrb zase. 

NAČIN DOLOČANJA LASTNOSTI f (št. pojavljanj) 

Z opazovanjem 6 

Neustrezno 1 

Ni jasno 2 

Iz Tabele 30 je razvidno, da je šest anketirancev podalo primer izvajanja, kjer otroci z 

opazovanjem določajo lastnost (otroci urejajo po dolžini las ter po velikosti copat). Nekdo je 

zapisal neustrezen odgovor, kjer gre za vsebino razvrščanja: »Glede na to, kdo opravlja potrebo 

na stranišču, na kahlici, v plenico.«. 

Iz odgovorov: »Stranišče – umivanje roke.« in »Umivanje rok.« nismo razbrali pomena, zato 

sta ta dva odgovora uvrščena v skupino Ni jasno.  

V nadaljevanju nas je zanimal še anketirančev način določanja lastnosti urejanja pri dnevni 

rutini bivanje na prostem. V Tabeli 31 so predstavljeni načini določanja lastnosti za urejanje pri 

dnevni rutini bivanje na prostem, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen 

način določanja lastnosti urejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost urejanja 

z več načini določanja lastnosti. Na to vprašanje je odgovorilo 22 anketirancev, kar predstavlja 

40,00 % vseh anketirancev. 
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Tabela 31: Načini določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini bivanje na prostem. 

NAČIN DOLOČANJA LASTNOSTI f (št. pojavljanj) 

Z opazovanjem 18 

Neustrezno 2 

Ni jasno 2 

Iz Tabele 31 je razvidno, da osemnajst anketirancev navaja odgovore, v katerih otroci urejajo z 

opazovanjem. To je tudi edini način, ki ga anketiranci navajajo pri dnevni rutini bivanjem na 

prostem. Navedli so zelo zanimive odgovore:  

- »Razvrstimo stopnice od najnižje do najvišje.«, 

- »Skok v daljino ali skakanje. Od najdaljšega do najkrajšega.«, 

- »Iščemo in urejamo palice po dolžini, po širini.«, 

- »Zlaganje kanglice druge v drugo po velikosti in urejanje vej po velikosti.«, 

- »Urejanje palic po debelini.«, 

- »Urejanje športnih rekvizitov (npr. obroči) od največjega do najmanjšega.«,  

- »Urejanje stvari v gozdu, travniku, naravi (npr. kamni) – od največjega do 

najmanjšega.«. 

 

Dva anketiranca sta navedla neustrezen odgovor, ki temelji na vsebini razvrščanja: »Otroci se 

grupirajo po skupinah najhitrejši – najpočasnejši.«. Dva sta podala nejasen odgovor: 

»Razporeditev miz.«. 

 

Spraševali smo, kakšen je anketirančev način določanja lastnosti urejanja pri dnevni rutini 

jutranji krog. V Tabeli 32 so predstavljeni načini določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini 

jutranji krog, ter št. pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezni način določanja lastnosti 

urejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnost urejanja z več načini določanja 

lastnosti. Na to vprašanje je odgovorilo deset anketirancev ali 16,18 %. 

Tabela 32: Načini določanja lastnosti za urejanje pri dnevni rutini jutranji krog. 

NAČIN DOLOČANJA LASTNOSTI f (št. pojavljanj) 

Z opazovanjem 7 

Ni jasno 3 
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Iz Tabele 32 je razvidno, da sedem vzgojiteljev navaja primere urejanja v jutranjem krogu, kjer 

otroci določajo lastnost na osnovi opazovanja. Zapisali so raznolike odgovore, kjer otroci 

urejajo po velikosti, starosti in barvi oblačil, npr.: »Uredimo se od najsvetlejše oblečenega do 

najtemnejšega, uredimo se po višini …«.  

Trije anketiranci so navedli nejasen odgovor, recimo: »Postavitev v krog.«. 

Anketiranci se sicer zavedajo pomena celostnega razvoja za otroka, kar potrjuje Tabela 34, 

vendar temelji navajanje dejavnosti za posamezen primer dnevne rutine (v Tabelah 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32) na opazovanju, kar pomeni, da je celostni razvoj otroka kljub zgoraj 

omenjenim rezultatom zapostavljen. 

V nadaljevanju nas je zanimala pogostost izvajanja dejavnosti urejanja glede na način izvajanja. 

Anketiranec je razvrščal načine dejavnosti (načrtovana dejavnost, nenačrtovana/spontana 

dejavnost, izvajanje v dnevni rutini in igra) za vsebino urejanje glede na pogostost izvajanja. 

Najpogostejše izvajanje je označil z 1, najmanj pogosto pa s 4. Pri tem je lahko uporabil 

posamezno število enkrat. V Tabeli 33 so navedeni deleži anketirancev glede pogostosti 

izvajanja urejanja za posamezen način dejavnosti. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 

anketirancev.  

Tabela 33: Razvrstitev načinov izvajanja urejanja glede na pogostost izvajanja pri delu v 

vrtcu (najpogostejše izvajanje je označeno z 1, najmanj pogosto s 4). 

  1 2 3  4 SKUPAJ 

DEJAVNOST  f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Načrtovana 

dejavnost 
22 40,00 10 18,18 13 23,64 10 18,18 55 100,00 

Nenačrtovana/ 

spontana dejavnost 
12 21,82 15 27,27 19 34,55 9 16,36 55 100,00 

Izvajanje v dnevni 

rutini 
8 14,55 21 38,18 5 9,09 21 38,18 55 100,00 

Igra 16 29,09 12 21,82 18 32,73 9 16,36 55 100,00 

Iz Tabele 33 je razvidno, da vzgojitelji najpogosteje vsebino urejanja izvajajo kot načrtovano 

dejavnost (40,00 %). Zanimivo je, da je 38,18 % anketirancev podalo enako število ocen za 
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pogosto in hkrati najmanj pogosto izvajanje vsebine urejanja v dnevni rutini. Prav tako 

vzgojitelji pripisujejo urejanju v igri, ki je otrokova osnovna dejavnost, pomembno vlogo.   

V nadaljevanju smo vprašali, kako anketiranci določajo lastnost pri dejavnosti urejanja. V 

Tabeli 34 so prikazani načini določanja lastnosti in deleži odgovorov anketirancev. Ti so med 

ponujenimi odgovori (z okušanjem, vonjanjem, tipanjem, poslušanjem, drugo) obkrožili načine 

določanja lastnosti pri procesu razvrščanje. 

Tabela 34: Načini določanja lastnosti predmetov pri dejavnosti urejanja. 

  DA NE SKUPAJ 

NAČIN DOLOČANJA LASTNOSTI f f (%) f f (%) f f (%) 

Z okušanjem 26 47,27 29 52,73 55 100,00 

Z vonjanjem 19 34,55 36 65,45 55 100,00 

S tipanjem 50 90,91 5 9,09 55 100,00 

S poslušanjem 34 61,82 21 38,18 55 100,00 

Drugo 5 9,09 50 90,91 55 100,00 

Tabela 34 prikazuje, da anketiranci poleg opazovanja, spodbujajo otroke k urejanju z drugimi 

čutili, in sicer s tipanjem. Ta način določanja lastnosti je izbralo kar 90,91 % vseh vprašanih. 

61,82 % jih je obkrožilo odgovor s poslušanjem, 47,27 % odgovor z okušanjem in 34,55 % z 

vonjanjem. 9,09 % anketirancev je pod Drugo navedlo aktivnosti za urejanje na osnovi 

opazovanja. Takšen odgovor je pokazal, da anketiranci niso bili pozorni pri branju navodil. Kot 

smo omenili, v navajanju dejavnosti pri različnih primerih dnevne rutine prevladuje urejanje z 

opazovanjem. To je v nasprotju z rezultati iz Tabele 34, kjer anketiranci izražajo zavedanje 

glede pomembnosti celostnega razvoja z vsemi čutili. 

V nadaljevanju smo ugotavljali, s katerimi področji dejavnosti anketiranci povezujejo urejanje. 

To je prikazano v Tabeli 35, skupaj z deleži odgovorov anketirancev, ki povezujejo vsebino 

urejanje (matematiko) z drugimi področji dejavnosti. 
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Tabela 35: Povezovanje vsebin urejanja (matematika) z drugimi kurikularnimi področji 

dejavnosti. 

  DA NE SKUPAJ 

PODROČJE DEJAVNOSTI f f (%) f f (%) f f (%) 

Jezik 35 63,64 20 36,36 55 100 

Družba 34 61,82 21 38,18 55 100 

Umetnost 40 72,73 15 27,27 55 100 

Narava 51 92,73 4 7,27 55 100 

Gibanje 36 65,45 19 34,55 55 100 

Iz Tabele 35 je razvidno, da anketiranci vsebino urejanje povezujejo z vsemi kurikularnimi 

področji. 51 vzgojiteljev vsebino urejanja najbolj povezujejo s področjem narave (92,73 %), 

zatem s področjem umetnosti (72,73 %), s področjem gibanje (65,45 %), nato s področjem 

jezikom (63,64 %) in na koncu s področjem družbe (61,82 %). Vzgojitelji udejanjajo načelo 

horizontalne povezanosti, saj pri svojem delu povezujejo vsa področja dejavnosti z matematiko 

oz. vsebino urejanja.  

Zanimalo nas je, koliko anketirancev je navedlo primer dejavnosti za realizacijo cilja Otrok 

uredi izbrane predmete po velikosti. To je predstavljeno v Tabeli 36 skupaj z deleži odgovorov 

anketirancev. Na vprašaje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 36: Navedba primera dejavnosti za cilj Otrok uredi izbrane predmete po velikosti 

(povezovanje z naravo).  

ODGOVOR f f (%) 

DA 54 98,18 

NE 1 1,82 

SKUPAJ 55 100 

Iz Tabele 36 je razvidno, da so vsi anketiranci (98,18 %), razen enega (1,82 %), navedli 

dejavnost za cilj Otrok uredi izbrane predmete po velikosti, pri čemer so izhajali iz povezovanja 

matematike z naravo. Nekateri vzgojitelji so napisali kar dva primera dejavnosti. Skupine 

odgovorov smo oblikovali glede na vrsto materiala oz. predmeta, ki ga anketiranec ponudi 

otroku kot objekte za urejanje (Tabela 37). Na to vprašanje je odgovorilo 54 anketirancev, kar 

predstavlja 98,18 %.    
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Tabela 37: Skupine odgovorov za realizacijo cilja Otrok uredi izbrane predmete po velikosti 

(povezovanje z naravo). 

PREDMET f (št. pojavljanj) 

Palice, veje 15 

Drevo, list 8 

Gozdni plodovi 9 

Kamni 11 

Drugo 13 

Neustrezno 4 

Iz Tabele 37 je razvidno, da vzgojitelji navajajo primere urejanje, pri katerih omogočajo 

otrokom, da v največji meri urejajo različne predmete, in sicer:  

- Palice in veje (15 anketirancev). Vprašani navaja naslednji primer dejavnosti: »Igramo 

se v gozdu. Otroci dobijo nalogo, da naberejo različne palice. Ko jih imamo na kupu, 

jih uredimo po velikosti od najmanjšega do največjega.«. 

- Kamne (11 anketirancev) – ena izmed vzgojiteljic je navedla dejavnost za realizacijo 

danega cilja: »Zunaj na igrišču urejamo kamne po velikosti od največjega do 

najmanjšega.«. 

Osem vzgojiteljev opisuje dejavnosti, pri kateri otroci urejajo drevesa in njegove liste po 

velikosti. Pri urejanju listov ni bil nihče od vzgojiteljev pozoren na to, da je urejanje po velikosti 

listov sprejemljivo le znotraj skupine listov, ki pripadajo enemu drevesu (npr. urejanje hrastovih 

listov po velikosti listne ploskve). Devet vprašanih opisuje dejavnost, pri kateri otroci po 

velikosti urejajo gozdne plodove, predvsem storže.  

Kar trinajst odgovorov anketirancev smo uvrstili v skupino Drugo. Predmeti oz. materiali, ki 

jih otroci urejajo po velikosti, so: hrošči v travi, različne slike živali, rastlin, sadja (upodobljene 

v različnih velikostih). Zelo zanimiv se zdi naslednji primer: »Otrok mora urediti bivališče 

živali po velikosti (brlog, duplo, ptičja hišica, panj …)«.   

Štirje anketiranci so podali neustrezen odgovor, saj so navajali procese razvrščanja (»Otrok v 

dve posodici uredi orehe in lešnike.«). Zapisan je bil neustrezen primer urejanja različnih 

predmetov:  »Otrok po velikosti uredi predmete iz pravljice Zelo lačna gosenica (jabolko, list, 

pomaranča, jagoda).«.  
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2.4.3 Predstavitev in interpretacija odgovorov vzgojiteljev o predštevilski vsebini vzorci    

Zanimalo nas je, kako pogosto anketiranci izvajajo vsebino vzorci v svoji skupini. Tabela 38 

prikazuje delež odgovorov anketirancev glede pogostosti izvajanja dejavnosti vzorci v svoji 

skupini. Anketiranci so med ponujenimi možnostmi (ne izvajam, enkrat do dvakrat na mesec, 

trikrat do štirikrat na mesec, več kot petkrat na mesec, drugo) obkrožili pogostost izvajanja za 

vsebino vzorci. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev.   

Tabela 38: Pogostost izvajanja dejavnosti vzorci v svoji skupini. 

POGOSTOST IZVAJANJA f f (%) 

Ne izvajam. 4 7,27 

Enkrat do dvakrat na mesec. 24 43,64 

Trikrat do štirikrat na mesec. 17 30,91 

Več kot petkrat na mesec. 7 12,73 

Drugo 3 5,45 

SKUPAJ 55 100,00 

Iz Tabele 38 je razvidno, da 43,64 % vseh anketirancev izvaja dejavnosti z vzorci enkrat do 

dvakrat na mesec, 30,91 % pa trikrat do štirikrat na mesec.  

Zanimivo je, da štirje anketiranci (7,27 %) ne izvajajo vsebin vzorcev pri svojem delu, kar se 

zdi nenavadno, saj je že sama dnevna rutina sama po sebi vsakodnevni vzorec. Odgovor več kot 

petkrat na mesec je obkrožilo sedem anketirancev (12,73 %), pod Drugo pa so trije (5,54 %) 

navedli:  

- »Nekajkrat letno.«, 

- »Zelo redko.«, 

- »Ne izvajam, 1. starostna skupina.«. 

Menim, da so vzorci pomembni tudi v prvem starostnem obdobju, izvajanje je tam 

enostavnejše, saj gre bolj za nezaveden proces. 

V nadaljevanju je bil predmet zanimanja, ali anketiranci povezujejo dejavnost vzorci z dnevno 

rutino, kar je prikazano v Tabeli 39. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 
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Tabela 39: Povezovanje dejavnosti vzorci z dnevno rutino.  

ODGOVOR f f (%) 

DA 27 49,09 

NE 28 50,91 

SKUPAJ 55 100,00 

Iz Tabele 39 je razvidno, da 27 anketirancev (49,09 %) izvaja vzorce v dnevni rutini, medtem 

ko druga polovica (50,91 %) tega ne izvaja. 

Anketirance smo vprašali po primerih dnevne rutine, kjer izvajajo dejavnost vzorci. Delež 

anketirancev, ki povezujejo posamezen primer dnevne rutine z vsebino vzorci, je predstavljen 

v Tabeli 40.  

Tabela 40: Primer dnevne rutine, v kateri vzgojitelji izvajajo dejavnost z vzorci. 

 DA NE SKUPAJ 

DNEVNA RUTINA f f (%) f f (%) f f (%) 

Hranjenje 19 34,55 36 65,45 55 100,00 

Oblikovanje skupin 13 23,64 42 76,36 55 100,00 

Prehodi med dejavnostmi 10 18,18 45 81,82 55 100,00 

Počitek  17 30,91 38 69,09 55 100,00 

Obroki 12 21,82 43 78,18 55 100,00 

Osebna nega in skrb zase  13 23,64 42 76,36 55 100,00 

Bivanje na prostem 23 41,82 32 58,18 55 100,00 

Jutranji krog 18 32,73 37 67,27 55 100,00 

Drugo 1 1,82 54 98,18 55 100,00 

Iz Tabele 40 je razvidno, da sta najpogostejša odgovora izvajanja dejavnosti o vzorcih v času 

dnevne rutine bivanje na prostem (41,82 %) ter hranjenju (34,55 %). Sledijo počitek (30,91 %), 

jutranji krog (32,73 %), osebna nega in skrb zase (23,64 %), oblikovanje skupin (23,64 %), 

obroki (21,82 %) ter prehodi med dejavnostmi (18,18 %).   

V nadaljevanju nas je zanimal tudi anketirančev način izvajanja dejavnosti vzorci pri 

posameznem primeru dnevne rutine, zato smo oblikovali skupine odgovorov glede elementa v 

vzorcu pri posameznem primeru izvajanja. V Tabeli 41 so predstavljeni elementi vzorcev pri 
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dnevni rutini hranjenje, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen element 

vzorca. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel vzorce z različnimi elementi. Na to vprašanje 

je odgovorilo 19 anketirancev, kar predstavlja 34,55 % vseh anketirancev. 

Tabela 41: Elementi vzorcev pri dnevni rutini hranjenje. 

ELEMENTI VZORCA f (št. pojavljanj) 

Konkretni predmeti 11 

Drugo 8 

Iz Tabele 41 je razvidno, da otroci pri dnevni rutini hranjenje ustvarjajo vzorce s konkretnimi 

predmeti. Največkrat izdelujejo vzorec iz hrane oz. sadja, npr. pri malici: otroci iz sadja naredijo 

nabodala. Njihova naloga je narediti vzorec v zaporedju malina, jagoda, malina, jagoda … 

Sestavljajo vzorce iz pribora, in sicer v zaporedju žlica – krožnik – žlica – krožnik. V skupino 

odgovorov Drugo smo uvrstili tiste, kjer se vprašani zavedajo pomena vsakodnevnega vzorca, 

vzgojiteljica je zapisala: Vsakodnevni vzorec (umivanje rok, sedenje za mizo, dežurni deli 

pribor, umiritev, obrok). Prav tako so navedli prehranjevanje kot vsakodnevni vzorec. V to 

skupino odgovorov smo uvrstili primer ustvarjanja oz. nadaljevanja vzorca po spolu otroka: 

otroci se postavijo v kolone pred vozičkom za hrano glede na spol in nadaljujejo vzorec deček 

– deklica – deček.   

V nadaljevanju nas je zanimal anketirančev način izvajanja dejavnosti vzorci pri dnevni rutini 

oblikovanje skupin. V Tabeli 42 so predstavljeni elementi vzorcev pri dnevni rutini oblikovanje 

skupin, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen element vzorca. 

Anketiranec je lahko v odgovoru navedel vzorce z različnimi elementi. Na to vprašanje je 

odgovorilo trinajst anketirancev, kar predstavlja 23,64 %. 

Tabela 42: Elementi vzorcev pri dnevni rutini oblikovanje skupin. 

ELEMENTI VZORCA f (št. pojavljanj) 

Konkretni predmeti 2 

Ritmi, gibi 3 

Ni odgovora 1 

Drugo 7 
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Iz Tabele 42 je razvidno, da k ustvarjanju vzorcev z elementi ritma oz. giba spodbujajo trije 

vprašani. Vzgojitelj je zapisal zelo dober primer za gib, in sicer: Ko se postavimo v vrsto, en 

otrok stoji, drugi počepne, tretji stoji, četrti počepne … Prav tako sta dva anketiranca podala 

primer ustvarjanja vzorca, pri katerem je element konkreten predmet. Pri oblikovanju skupin 

prevladuje ustvarjanje vzorcev po spolu, in sicer vprašani razloži: Oblikujemo skupino v 

zaporedju deček – deklica, vzorec se ponavlja. Poleg otrokovega spola so vprašani vzorce 

ustvarjali še glede na otrokovo velikost (velik, majhen, velik … otrok). Navedene primere smo 

uvrstili v skupino Drugo.  

V nadaljevanju nas je zanimal anketirančev način izvajanja dejavnosti vzorci pri dnevni rutini 

prehodi med dejavnostmi. V Tabeli 43 so predstavljeni elementi vzorcev pri dnevni rutini 

prehodi med dejavnostmi, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen element 

vzorca. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel vzorce z različnimi elementi. Na to vprašanje 

je odgovorilo deset anketirancev, kar je 18,18 % vseh vprašanih. 

Tabela 43: Elementi vzorcev pri dnevni rutini prehodi med dejavnostmi. 

ELEMENTI VZORCA f (št. pojavljanj) 

Ritmi 2  

Gibi 1 

Grafični 1 

Drugo 6 

Iz Tabele 43 je razvidno, da sta dva anketiranca navedla primer ustvarjanja ritmičnih vzorcev. 

Prav tako je vzgojitelj zapisal primer, kako otrok ponazori vzorec z gibom, eden pa predstavi 

primer grafičnega vzorca (otrok s pomočjo slikovnega gradiva ustvari vzorec). Vzgojitelji 

navajajo primer dnevne rutine prehodi med dejavnostmi in se zavedajo pomena vsakodnevnega 

vzorca v obliki pospravljanja igralnice in pripravljanja na novo dejavnost. Ti odgovori so 

umeščeni v skupini Drugo.  

Zanimal nas je tudi anketirančev način izvajanja dejavnosti vzorci pri dnevni rutini počitek. V 

Tabeli 44 so predstavljeni elementi vzorcev pri dnevni rutini počitek, ter število pojavljanj 

odgovorov anketirancev za posamezen element vzorca. Anketiranec je lahko v odgovoru 

navedel vzorce z različnimi elementi. Na to vprašanje je odgovorilo sedemnajst anketirancev, 

kar predstavlja 30,91 %. 
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Tabela 44: Elementi vzorcev pri dnevni rutini počitek.  

ELEMENTI VZORCA f (št. pojavljanj) 

Konkretni predmeti 8 

Drugo 7 

Ritmi 2 

Pri dnevni rutini počitek so vzgojitelji navajali primere vzorcev s konkretnimi predmeti, kot so 

blazine in ležalniki, njihova postavitev. Vzgojiteljica je navedla: Obračanje ležalnikov – 

vzglavje gor, vzglavje navzdol. V skupino Drugo smo uvrstili sedem odgovorov anketirancev, 

ki vidijo vzorce v vsakdanjih ponavljajočih se dejavnostih, npr. ko gre za pripravo na počitek: 

otroci se uležejo, jih pokrijemo, pobožamo, zavrtimo glasbo za počitek ali beremo pravljico. 

Dve anketiranki sta zapisali vzorec z elementi ritma: 

- »Glasbeni oz. glasovni vzorci, ko zaigramo na nežno glasbilo (zvončki, ropotulja, 

zvončki …)«, 

- »Ponavljajoči ritem za uspavanje – zaporedje.«. 

V nadaljevanju smo raziskovali anketirančev način izvajanja dejavnosti vzorci pri dnevni rutini 

obroki. V Tabeli 45 so predstavljeni elementi vzorcev pri dnevni rutini obroki, ter število 

pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen element vzorca. Anketiranec je lahko v 

odgovoru navedel vzorce z različnimi elementi. Na to vprašanje je odgovorilo dvanajst 

anketirancev, kar je 21,82 % sodelujočih v anketi. 

Tabela 45: Elementi vzorcev pri dnevni rutini obroki. 

ELEMENTI VZORCA f (št. pojavljanj) 

Konkretni predmeti 5 

Drugo 5 

Ritmi, gibi 2 

Iz Tabele 45 je razvidno, da je pet vzgojiteljev navedlo odgovore, da ustvarjajo vzorce v dnevni 

rutini obroki s konkretnimi predmeti, npr. s priborom, krožniki, skodelicami in prtički. Enako 

število odgovorov anketirancev smo uvrstili v skupino Drugo. Navajali so primer vsakdanjega 

vzorca, primere ureditve igralnice in otrok pred obrokom: umivanje rok, zavezovanje slinčkov, 

posedanje in čakanje na obrok, voščilo dober tek ... Kot ritmični element v vzorcu je 
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vzgojiteljica navedla primer ritmičnih vzorcev, ki se ponavljajo – plosk in udarec. Nekdo je 

opisal primer prstne igre pred obrokom – leti, leti … avto …  

Zanimal nas je še anketirančev način izvajanja dejavnosti vzorci pri dnevni rutini osebna nega 

in skrb zase, kar je predstavljeno v Tabeli 46. Vprašani je lahko v odgovoru navedel vzorce z 

različnimi elementi. Na to vprašanje je odgovorilo trinajst anketirancev, kar je 23,64 %. 

Tabela 46: Elementi vzorcev pri dnevni rutini osebna nega in skrb zase. 

ELEMENTI VZORCA f (št. pojavljanj) 

Drugo 10 

Ni jasno 3 

Iz Tabele 46 je razvidno, da anketiranci pri dnevni rutini osebna nega in skrb zase ne navajajo 

primerov vzorcev, pri katerih so razvidni njihovi elementi, temveč utemeljujejo vsebino 

vzorcev kot nekaj, kar se pojavlja vsak dan. Navajajo primere, ki vključujejo zaporedje 

dejavnosti pri osebni higieni in skrbi zase: »Zaporedje opravil v kopalnici, lulanje, umivanje, 

brisanje rok (imamo takšno pravilo).« ali pa: »Najprej gredo na stranišče, nato si umijejo roke 

…«. Kar nekaj jih je izpostavilo vzorec pri umivanju rok, in sicer: »Kako si umiva roke (voda 

– milo – voda …)«. Odgovore anketirancev, ki utemeljujejo vsakodnevnost vzorcev, smo 

umestili v skupino odgovorov Drugo. Trije odgovori anketirancev niso bili jasni.  

V nadaljevanju nas je zanimal anketirančev način izvajanja dejavnosti vzorci pri dnevni rutini 

bivanje na prostem. V Tabeli 47 so predstavljeni elementi vzorcev pri dnevni rutini bivanje na 

prostem, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen element vzorca. 

Anketiranec je lahko v odgovoru navedel vzorce z različnimi elementi. Na to vprašanje je 

odgovorilo 23 anketirancev, kar predstavlja 41,82 %. 

Tabela 47: Elementi vzorcev pri dnevni rutini bivanje na prostem. 

ELEMENTI VZORCA f (št. pojavljanj) 

Konkretni predmeti 16 

Gibi 7 

Iz Tabele 47 je razvidno, da večina vzgojiteljev navaja odgovore, v katerih otroci med bivanjem 

zunaj uporabljajo konkretne predmete za ustvarjanje vzorcev. To so razni naravni materiali, ki 
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jih otroci naberejo (kamni, listi, storži, palice …), zunanje kocke, ponavljanje vzorcev v mivki, 

risanje s kredami ipd. Pod skupino konkretni predmeti sodijo opisi anketirancev:  

- »Ustvarjanje vzorcev s talnimi ploščami (npr. modra – rumena).«, 

- »Igra z naravnimi materiali: kamen, list, kamen, list.«, 

- »Ponavljanje vzorcev v mivki.«. 

Sedem vzgojiteljev navaja primer ustvarjanju vzorca z gibom – otrok oponaša različna gibanja 

živali (»Preko zgodbe ali kar tako na travi, zajček skoči, kokoš je v počepu, medved po vseh 

štirih, in ponavljamo.«). Vzgojitelji spreminjajo načine različnih sestavljenih oblik gibanja – 

otroci izvajajo gibalni vzorec: poskok – korak – poskok … 

Spraševali smo še po anketirančevem načinu izvajanja dejavnosti vzorci pri dnevni rutini 

jutranji krog. V Tabeli 48 so predstavljeni elementi vzorcev pri dnevni rutini jutranji krog, ter 

število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen element vzorca. Anketiranec je lahko 

v odgovoru navedel vzorce z različnimi elementi. Na to vprašanje je odgovorilo osemnajst 

anketirancev, kar predstavlja 32,73 % vseh anketirancev. 

Tabela 48: Elementi vzorcev pri dnevni rutini jutranji krog. 

ELEMENTI VZORCA f (št. pojavljanj) 

Gib 5 

Ritmi, glas 3 

Drugo 10 

Iz Tabele 48 je razvidno, da anketiranci navajajo odgovore, iz katerih so razvidni različni 

elementi vzorcev, in sicer: ustvarjanje gibalnih vzorcev z lastnimi deli telesa z namenom 

pridobivanja motivacije in pozornosti otrok ter ustvarjanje glasovnih in ritmičnih vzorcev (z 

ritmičnimi ali lastnimi inštrumenti), npr.: »V sklopu jutranje motivacije (pridobitev pozornosti) 

izvedemo ritmični vzorec (palčke, ropotulja, palčke …), ki ga otroci ponovijo.«. Pod Drugo 

smo umestili deset odgovorov anketirancev, ki navajajo primere ustvarjanja vzorcev po spolu: 

otroci v jutranjem krogu sedijo v zaporedju deček – deklica – deček … Prav tako so navedli 

odgovore, pri katerih so izvajanje vzorca utemeljili z vrstnim redom dejavnosti v jutranjem 

krogu: pozdrav, pesem, pogovor. Eden izmed anketirancev je navedel primer dejavnosti: barvno 

zaporedje (pike na tleh). 
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Ugotavljali smo še pogostost izvajanja dejavnosti vzorci glede na način izvajanja. Anketiranec 

razvrsti načine dejavnosti (načrtovana dejavnost, nenačrtovana/spontana dejavnost, izvajanje v 

dnevni rutini in igra) za vsebino vzorci glede na pogostost izvajanja. Najpogostejše izvajanje 

označi z 1, najmanj s 4. Pri tem lahko uporabi posamezno število samo enkrat. V Tabeli 49 so 

navedeni deleži anketirancev glede pogostosti izvajanja vsebine vzorci za posamezen način 

dejavnosti. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 49: Razvrstitev načinov izvajanja vzorcev glede na pogostost izvajanja pri delu v 

vrtcu (najpogostejše izvajanje je označeno z 1, najmanj pogosto s 4). 

  1 2 3  4 SKUPAJ 

DEJAVNOST  f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Načrtovana 

dejavnost 
27 49,09 11 20,00 7 12,73 10 18,18 55 100,00 

Nenačrtovana/  

spontana dejavnost 
5 9,09 18 32,73 17 30,91 15 27,27 55 100,00 

Izvajanje v dnevni 

rutini 
5 9,09 16 29,09 14 25,45 20 36,36 55 100,00 

Igra 18 32,73 16 29,09 15 27,27 6 10,91 55 100,00 

Iz Tabele 49 je razvidno, da 49,09 % vseh anketirancev najpogosteje načrtuje dejavnost z 

vzorci, medtem ko je izvajanje vzorcev v dnevni rutini najmanj pogosto, kar z 36,36 % 

anketiranci. Iz navedb opazimo, da je igra tista, ki je pomembna za izvajanje vzorcev v vrtcu, 

kar tretjina vseh anketirancev jo je navedlo pri oceni 1,  2 in 3, medtem ko je pri oceni 4 (najmanj 

pogosto izvajanje) drastično padla. Torej se anketiranci zavedajo pomembnosti igre v 

predšolskem obdobju, s katero se otrok največ nauči.  

V nadaljevanju so nas zanimale vrste vzorcev, ki jih anketiranci uporabljajo pri svojem delu, to 

je prikazano v Tabeli 50. Anketiranci med ponujenimi načini ustvarjanja vzorcev (glasovni,  

linearni, ritmični, prostorski, gibalni, vzorci na ploskvi, drugo) obkrožijo tiste, s katerimi 

spodbujajo otroke k izvajanju.  
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Tabela 50: Vrste ustvarjanja vzorcev v vrtcu.    

  DA NE SKUPAJ 

VRSTE VZORCEV f f (%) f f (%) f f (%) 

Glasovni vzorci 35 63,64 20 36,36 55 100,00 

Linearni vzorci 22 40,00 33 60,00 55 100,00 

Ritmični vzorci 48 87,27 7 12,73 55 100,00 

Prostorski vzorci 22 40,00 33 60,00 55 100,00 

Gibalni vzorci 46 83,64 9 16,36 55 100,00 

Vzorci na ploskvi 30 54,55 25 45,45 55 100,00 

Drugo 2 3,64 53 96,36 55 100,00 

Iz Tabele 50 je razvidno, da vzgojitelji v največji meri ustvarjajo ritmične vzorce (87,27 %), 

takoj za njimi pa gibalne (83,64 %), sledijo glasovni vzorci s 63,64 % anketirancev, potem 

vzorci na ploskvi (54,55 %), enako število uporablja pri svojem delu linearne (40,00 %) in 

prostorske vzorce (40,00 %). Pod Drugo pa sta dva anketiranca zapisala »Dnevni vzorec.«. Iz 

rezultatov lahko razberemo, da anketiranci pri svojem delu ustvarjajo raznolike izzive z vzorci, 

vendar tega ne izražajo v navedbah dejavnosti, kjer so realizirali cilj Otrok nadaljuje vzorec, 

kjer prevladujejo linearni vzorci.  

Spraševali smo še, s katerimi področji dejavnosti anketiranci povezujejo vzorce. To je prikazano 

v Tabeli 51, skupaj z deleži odgovorov anketirancev, ki povezujejo vsebino vzorci (matematiko) 

z drugimi področji dejavnosti. 

Tabela 51: Povezovanje vsebine vzorci (matematika) z drugimi kurikularnimi področji 

dejavnosti.  

  DA NE SKUPAJ 

PODROČJE DEJAVNOSTI f f (%) f f (%) f f (%) 

Jezik 38 69,09 17 30,91 55 100 

Družba 31 56,36 24 43,64 55 100 

Umetnost 47 85,45 8 14,55 55 100 

Narava 38 69,09 17 30,91 55 100 

Gibanje 43 78,18 12 21,82 55 100 

Brez odgovora 5 3,46 50 96,36 55 100 
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Iz Tabele 51 je razvidno, da je umetnost tista, s katero anketiranci (85,45 %) najpogosteje 

povezujejo dejavnost z vzorci. Sledi področje gibanje, z 78,18 %. Področji jezika in narave sta 

zastopani enotno, z 69,09 %. Za odgovor družbo se je odločilo 56,36 % anketirancev, pet 

anketirancev (3,46 %) pa na to vprašanje ni odgovorilo.   

Zanimalo nas je, koliko anketirancev je navedlo primer dejavnosti za realizacijo cilja Otrok 

nadaljuje vzorec, kar je predstavljeno v Tabeli 52, skupaj z deleži odgovorov anketirancev. Na 

to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev.    

Tabela 52: Navedba primera dejavnosti za cilj Otrok nadaljuje vzorec (povezovanje z 

umetnostjo). 

ODGOVOR f f (%) 

DA 54 98,18 

NE 1 1,82 

SKUPAJ 55 100 

Iz Tabele 52 je razvidno, da so vsi anketiranci (98,18 %), razen enega (1,82 %), navedli 

dejavnost za cilj Otrok nadaljuje vzorec, pri čemer so izhajali iz povezovanja matematike z 

umetnostjo. Nekateri vzgojitelji so napisali kar dva primera dejavnosti. Skupine odgovorov smo 

oblikovali glede na vrsto vzorca, ki ga navaja anketiranec za posamezen primer.   

V nadaljevanju so nas zanimale vrste vzorcev, ki jih anketiranci navajajo pri dejavnosti za 

realizacijo cilja Otrok nadaljuje vzorec. V Tabeli 53 so predstavljene vrste vzorcev, ki so jih 

anketiranci navedli pri realizaciji danega cilja, ter število pojavljanj odgovorov za posamezno 

vrsto vzorca. Na to vprašanje je odgovorilo 54 anketirancev, kar predstavlja 98,18 % vseh 

anketirancev. 

Tabela 53: Skupine odgovorov za realizacijo cilja Otrok nadaljuje vzorec (v povezavi z 

umetnostjo). 

VRSTA VZORCA f (št. pojavljanj) 

Glasovni vzorci 3 

Linearni vzorci 44 

Ritmični vzorci 9 

Drugo 3 
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Tabela 53 prikazuje, da je večina vzgojiteljev opisala dejavnost za realizacijo cilja Otrok 

nadaljuje vzorec, pri kateri navajajo linearne vzorce. Otrokom omogočijo dejavnost, v kateri 

odtiskujejo vzorce s tempera barvami, ustvarjajo vzorce s štampiljkami iz krompirja, z 

gobicami, rešujejo delovne liste, na katerih so podani začetki vzorcev, ki jih otroci nadaljujejo 

(z barvicami, z voščenkami ipd.). Otroci lepijo na risalni list različne like/predmete, s katerimi 

ustvarijo vzorce – trikotnik, krog, trikotnik, krog … Nekaj anketirancev je v tej skupini navedlo 

tudi primer dejavnosti, v kateri otrok nadaljuje vzorec iz različnih predmetov, npr.: »Otrok 

nadaljuje vzorec lego kock. Postavimo kocke rdeča – modra – rdeča – modra …, otrok 

nadaljuje.«. 

Devet anketirancev spodbuja otroke k ustvarjanju ritmičnih vzorcev, in sicer z lastnimi 

instrumenti, ploski, tleski s prsti, udarci po kolenih. Vzgojiteljica je navedla: »Otrok ploska 

ritem: 2-krat plosk, 1-krat plosk, 2-krat plosk, 1-krat plosk …«. 

Trije anketiranci so navedli primer dejavnosti glasovnih vzorcev. V vseh primerih gre za 

ponavljanje glasnega in tihega tona oz. petje pesmi najprej glasno in nato tiho.  

Trije anketiranci so pod Drugo navedli: 

- »Živali Afrike (izdelava lutk); nastopajo po vzorcih: zebra, opica, slon …«, 

- »Otrok spozna nekaj različnih cvetlic, ki jih nariše ali izdela iz papirja. Nato dobi 

nalogo, da iz teh cvetlic naredi cvetlični venček, ki mora imeti vzorec, ki ga 

določimo. Izdelek je venček (lahko narisan, lahko izdelan iz papirja), ki vsebuje 

vzorec, ki se ponavlja v venček.«, 

- »Dokončaj ogrlico.«. 

 

2.4.4 Predstavitev in interpretacija odgovorov vzgojiteljev o predštevilski vsebini 

prirejanje eden enemu   

Spraševali smo, kako pogosto anketiranci izvajajo vsebino prirejanje eden enemu v svoji 

skupini, kar je predstavljeno v Tabeli 54. Anketiranci so med ponujenimi možnostmi (ne 

izvajam, enkrat do dvakrat na mesec, trikrat do štirikrat na mesec, več kot petkrat na mesec, 

drugo) obkrožili pogostost izvajanja za vsebino prirejanja eden enemu. Na to vprašanje je 

odgovorilo vseh 55 anketirancev. 
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Tabela 54: Pogostost izvajanja dejavnosti prirejanja eden enemu v svoji skupini. 

POGOSTOST IZVAJANJA f f (%) 

Ne izvajam. 2 3,64 

Enkrat do dvakrat na mesec. 18 32,73 

Trikrat do štirikrat na mesec. 10 18,18 

Več kot petkrat na mesec. 21 38,18 

Drugo 4 7,27 

SKUPAJ 55 100,00 

Iz Tabele 54 je razvidno, da je prevladujoča pogostost izvajanj dejavnosti prirejanja eden enemu 

v svoji skupini več kot petkrat na mesec (38,18 %), sledi enkrat do dvakrat na mesec (32,73 %). 

Pod Drugo je 7,27 % anketirancev navedlo, da to vsebino izvaja vsak dan. 

V nadaljevanju je bil predmet zanimanja vprašanje, ali anketiranci povezujejo dejavnosti 

prirejanje eden enem z dnevno rutino. V Tabeli 55 so predstavljeni deleži odgovorov 

anketirancev glede povezovanja dnevne rutine z vsebino prirejanje eden enemu ali ne. Na to 

vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 55: Povezovanje dejavnosti prirejanje eden enemu z dnevno rutino. 

ODGOVOR f f (%) 

DA 48 87,27 

NE 7 12,73 

SKUPAJ 55 100,00 

Iz Tabele 55 je razvidno, da 87,27 % vseh anketirancev povezuje vsebino prirejanje eden enemu 

z dnevno rutino, le 12,73 % ne.  

Anketiranci so navedli primere dnevne rutine, v kateri izvajajo dejavnost prirejanje eden enemu. 

Delež anketirancev, ki povezujejo posamezen primer dnevne rutine z vsebino prirejanje eden 

enemu, je predstavljen v Tabeli 56.  
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Tabela 56: Primer dnevne rutine, v katerih vzgojitelji izvajajo dejavnost prirejanja eden 

enemu. 

 DA NE SKUPAJ 

DNEVNA RUTINA f f (%) f f (%) f f (%) 

Hranjenje 35 63,64 25 45,45 55 100,00 

Oblikovanje skupin 24 43,64 31 56,36 55 100,00 

Prehodi med dejavnostmi 11 20,00 44 80,00 55 100,00 

Počitek  32 58,18 23 41,82 55 100,00 

Obroki 38 69,09 17 30,91 55 100,00 

Osebna nega in skrb zase  22 40,00 33 60,00 55 100,00 

Bivanje na prostem 24 43,64 31 56,36 

 
55 100,00 

Jutranji krog 17 30,91 38 69,09 55 100,00 

Drugo 2 3,64 53 96,36 55 100,00 

Iz Tabele 56 je razvidno, da so obroki (69,09 %), hranjenje (63,64 %) in počitek (58,18 %) tisti 

del dnevne rutine, v kateri vzgojitelji najpogosteje izvajajo vsebino prirejanja eden enemu. 

Sledijo bivanje na prostem (43,64 %), oblikovanje skupin (43,64 %), osebna nega in skrb zase 

(40,00 %), jutranji krog (30,91 %) in prehodi med dejavnostmi (20,00 %). Pod Drugo (3,64 %) 

smo uvrstili:  

- »V garderobi – oblačilo – omarica – garderobna obutev – pod klop.«, 

- »Posedanje: en deček, ena deklica.«. 

Raziskovali smo anketirančev način izvajanja dejavnosti prirejanja eden enemu pri 

posameznem primeru dnevne rutine. Za vsak primer dnevne rutine smo oblikovali skupine 

odgovorov glede na predmet, s katerim otroci prirejajo.  

V Tabeli 57 so predstavljeni predmeti, s katerimi otroci prirejajo pri dnevni rutini hranjenje, ter 

število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen predmet prirejanja. Anketiranec je 

lahko v odgovoru navedel dejavnosti z različnimi predmeti. Na to vprašanje je odgovorilo 35 

anketirancev, kar predstavlja 63,64 % vseh sodelujočih. 
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Tabela 57: Predmeti prirejanja eden enemu pri dnevni rutini hranjenje. 

PREDMET f (št. pojavljanj) 

Pribor 21 

Krožnik 11 

Hrana 7 

Lonček 7 

Prtiček 7 

Iz Tabele 57 je razvidno, da otroci pri dnevni rutini hranjenje v največji meri prirejajo pribor 

(žlice, vilice in nože), kar navaja 21 vzgojiteljev. Enajst anketirancev piše, da otroci prirejajo 

krožnike. Sedem anketirancev spodbuja otroke, da prirejajo eden enemu hrano, lonček in 

prtiček. 

Zanimal nas je še anketirančev način izvajanja dejavnosti prirejanja eden enemu pri dnevni 

rutini oblikovanje skupin. V Tabeli 58 so predstavljeni predmeti, s katerimi otroci pri dnevni 

rutini oblikovanje skupin prirejajo ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen 

predmet prirejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnosti z različnimi predmeti. 

Na to vprašanje je odgovorilo 24 anketirancev, kar predstavlja 43,64 %. 

Tabela 58: Predmeti prirejanja eden enemu pri dnevni rutini oblikovanje skupin. 

PREDMET f (št. pojavljanj) 

Drugo 18 

Slikovno gradivo  3 

Žeton 1 

Copat 2 

Otroci pri dnevni rutini oblikovanje skupin v največji meri prirejajo tako, da dva otroka tvorita 

par, kar pomeni, da deček drži deklico ali obratno (»En fant z eno punco v paru.«). Navedeni 

primeri izvajanja sodijo v skupino odgovorov Drugo, saj jih kot predmete ne moremo 

opredeliti. Dva odgovora anketirancev opisujeta primer dejavnosti dnevne rutine, pri kateri 

otroci s prirejanjem svojega copata oblikujejo skupine (»Copati so na treh kupih – vsak otrok 

gre tja, kjer so njegovi copati.«).  
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Raziskovali smo še anketirančev način izvajanja dejavnosti prirejanja eden enemu pri dnevni 

rutini prehodi med dejavnostmi. V Tabeli 59 so predstavljeni predmeti, s katerimi otroci 

prirejajo pri dnevni rutini prehodi med dejavnostmi, ter število pojavljanj odgovorov 

anketirancev za posamezen predmet prirejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel 

dejavnosti z različnimi predmeti. Na to vprašanje je odgovorilo enajst anketirancev, kar 

predstavlja 20,00 % vseh anketirancev. 

Tabela 59: Predmeti prirejanja eden enemu pri dnevni rutini prehodi med dejavnostmi. 

PREDMET f (št. pojavljanj) 

Igrača 6 

Obutev 2 

Simbol 2 

Ni jasno 1 

Iz Tabele 59 je razvidno, da v dnevni rutini prehodi med dejavnostmi otroci v večini prirejajo 

igrače med igro, jo pospravijo (»Vsak otrok pospravi svojo igračo.«). To lahko razberemo iz 

šestih odgovorov anketirancev. Dva anketiranca sta navedla dejavnost, pri kateri otrok dobi 

kartonček oz. sličico, s katero vzgojiteljica predstavi tematiko za nadaljnje delo oz. dejavnost. 

Dva vprašana omenjata dejavnost, ko otroci med obuvanjem priredijo en copat oz. čevelj svoji 

nogi.  

Preverjali smo še anketirančev način izvajanja dejavnosti prirejanja eden enemu pri dnevni 

rutini počitek. V Tabeli 60 so predstavljeni predmeti, s katerimi otroci prirejajo pri dnevni rutini 

počitek, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen predmet prirejanja. 

Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnosti z različnimi predmeti. Na to vprašanje je 

odgovorilo 32 anketirancev, kar predstavlja 58,18 % vseh anketirancev. 

Tabela 60: Predmeti prirejanja eden enemu pri dnevni rutini počitek. 

PREDMET f (št. pojavljanj) 

Ležalnik 26 

Odeja 15 

Igrača 6 

Copat 2 
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Iz Tabele 60 je razvidno, da 26 anketirancev opisuje dejavnost med dnevno rutino počitek, kjer 

vsak otrok dobi svoj ležalnik oz. svojo blazino. Petnajst vzgojiteljev navaja primer, ko vsak 

otrok dobi svojo odejo, šest anketirancev igračo za spanje in dva anketiranca prirejanje eden 

enemu med pospravljanjem copat pred počitkom.  

Obravnavali smo še anketirančev način izvajanja dejavnosti prirejanja eden enemu pri dnevni 

rutini obroki. V Tabeli 61 so predstavljeni predmeti, s katerimi otroci prirejajo pri dnevni rutini 

obroki, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen predmet prirejanja. 

Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnosti z različnimi predmeti. Na to vprašanje je 

odgovorilo 38 anketirancev, kar predstavlja 69,09 % vseh anketirancev. 

Tabela 61: Predmeti prirejanja eden enemu pri dnevni rutini obroki. 

PREDMET f (št. pojavljanj) 

Hrana 13 

Stol 2 

Pribor 27 

Skodelica  2 

Prtiček 5 

Krožnik 5 

Vzgojitelji otrokom ponudijo dejavnosti, pri katerih med vsakodnevnimi obroki prirejajo pribor. 

V to skupino odgovorov smo uvrstili kar 27 odgovorov vzgojiteljev. Med obroki poteka tudi 

razdeljevanje hrane, kjer vsak otrok dobi določeno vrsto hrane ali kos kruha/sadje oz. otrok deli 

hrano vsakemu otroku. Med obroki vsak dobi ali razdeli krožnike in prtičke. Hkrati vsak otrok 

sedi na svojem stolu ter pije iz svoje skodelice. 

Ugotavljali smo še anketirančev način izvajanja dejavnosti prirejanja eden enemu pri dnevni 

rutini osebna nega in skrb zase. V Tabeli 62 so predstavljeni predmeti, s katerimi otroci prirejajo 

pri dnevni rutini osebna nega in skrb zase, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za 

posamezen predmet prirejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnosti z različnimi 

predmeti. Na to vprašanje je odgovorilo 22 anketirancev, kar predstavlja 40,00 % vseh 

anketirancev. 
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Tabela 62: Predmeti prirejanja eden enemu pri dnevni rutini osebna nega in skrb zase. 

PREDMET f (št. pojavljanj) 

Stranišče 4 

Brisačka 9 

Oblačilo 5 

Plenička 3 

Glavnik 1 

Zobna ščetka 4 

Iz Tabele 62 je razvidno, da otroci prirejajo sebi brisačo, s katero se po umivanju obrišejo, na 

svoji kahlici oz. stranišču opravljajo veliko in malo potrebo, ob nezgodi (npr. otrok se polije s 

čajem) si otroci poiščejo svoje obleke in se preoblečejo, pred umivanjem zob si vsak otrok 

poišče svojo zobno ščetko, med nego vsak otrok dobi svojo pleničko in se počeše s svojim 

glavnikom. To so dejavnosti prirejanja eden enemu, ki so jih vzgojitelji navedli pri vsakodnevni 

osebni negi in skrbi zase.  

Ugotavljali smo anketirančev način izvajanja dejavnosti prirejanja eden enemu pri dnevni rutini 

bivanje na prostem. V Tabeli 63 so predstavljeni predmeti, s katerimi otroci prirejajo pri dnevni 

rutini bivanje na prostem, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen predmet 

prirejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnosti z različnimi predmeti. Na to 

vprašanje je odgovorilo 24 anketirancev, kar predstavlja 43,64 % vseh anketirancev. 

Tabela 63: Predmeti prirejanja eden enemu pri dnevni rutini bivanje na prostem. 

PREDMET f (št. pojavljanj) 

Igrača 17 

Dežnik 1 

Oblačilo 1 

Obutev 1 

Drugo 3 

Ni jasno 1 

Med vsakodnevnim bivanjem na prostem otroci prirejajo eden enemu tako, da si na igrišču 

izberejo svojo igračo; torej žogo, svoj skiro, svoj avto, svojo kanglico, svojo sito ipd. Ena 

vzgojiteljica je navedla, da ob deževnem vremenu vsak otrok potrebuje en oz. svoj dežnik, 
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nekdo drug opisuje prirejane kot otrokovo obuvanje čevljev med odpravljanjem na sprehod. 

Pod Drugo so trije anketiranci navedli primere prirejanja, ko otroci poiščejo svoj par – »Ena 

deklica prime enega dečka.«.  

Spraševali smo po anketirančevem načinu izvajanja dejavnosti prirejanja eden enemu pri 

dnevni rutini jutranji krog. V Tabeli 64 so predstavljeni predmeti, s katerimi otroci prirejajo pri 

dnevni rutini jutranji krog, ter število pojavljanj odgovorov anketirancev za posamezen predmet 

prirejanja. Anketiranec je lahko v odgovoru navedel dejavnosti z različnimi predmeti. Na to 

vprašanje je odgovorilo sedemnajst anketirancev, kar predstavlja 30,91 % vseh anketirancev. 

Tabela 64: Predmeti pri prirejanju eden enemu pri dnevni rutini jutranji krog. 

PREDMET f (št. pojavljanj) 

Stol 5 

Slikovno gradivo 2 

Igrača 4 

Blazinica 3 

Drugo 2 

Ni jasno 1 

Iz Tabele 64 je razvidno, da otroci v jutranjem krogu prirejajo različne predmete, in sicer:  

- Stol: vsak otrok ima en stol, ga postavi na svoj znak ipd.  

- Igrača: vsak otrok ima svojo igračo, v večini jo je prinesel od doma in jo predstavil svojim 

vrstnikom.  

- V jutranjem krogu poda svoje izkušnje, medtem sedi na svoji blazini, vsak ima eno blazino. 

- Odgovor anketiranca, ki sodi v skupino slikovno gradivo, ki ga otrok prireja: »Na sredini 

kroga so znaki (sličice) otrok. Otroci prirejajo: znak – otrok.«. 

Pod Drugo sta anketiranca navedla: »Vsak otrok je deležen jutranjega pozdrava, ki ga prejme.« 

in »Vsak otrok deli eno izkušnjo s počitnic.«. 

Odgovor vzgojitelja: »Po vsebini dejavnosti.«, ni jasen. 

Spraševali smo po pogostosti izvajanja dejavnosti prirejanja eden enemu glede na način 

izvajanja. Anketiranec razvrsti načine dejavnosti (načrtovana dejavnost, nenačrtovana/spontana 

dejavnost, izvajanje v dnevni rutini in igra) za vsebino prirejanje eden enemu glede na pogostost 
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izvajanja. Najpogostejše izvajanje označi z 1, najmanj pogosto pa s 4. Pri tem lahko uporabi 

posamezno število samo enkrat. V Tabeli 65 so navedeni deleži anketirancev glede pogostosti 

izvajanja vsebine prirejanje eden enemu za posamezni način dejavnosti. Na to vprašanje je 

odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 65: Razvrstitev načinov izvajanja prirejanja eden enemu glede na pogostost izvajanja 

pri delu v vrtcu (najpogostejše izvajanje je označeno z 1, najmanj pogosto s 4). 

  1 2 3 4 SKUPAJ 

DEJAVNOST  f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Načrtovana 

dejavnost 
16 29,09 10 18,18 9 16,36 20 36,36 55 100,00 

Nenačrtovana/ 

spontana 

dejavnost 

9 16,36 14 25,45 20 36,36 12 21,82 55 100,00 

Izvajanje v 

dnevni rutini 
21 38,18 8 14,55 13 23,64 13 23,64 55 100,00 

Igra 10 18,18 20 36,36 15 27,27 10 18,18 55 100,00 

Iz Tabele 65 je razvidno, da vzgojitelji najpogosteje izvajajo vsebino prirejanja eden enemu v 

dnevni rutini (38,18 %), zatem skozi igro (36,36 %), ki je otrokova osnovna dejavnost, in 

najmanj kot načrtovano dejavnost (36,36 %). 

Anketirance smo povprašali, ali pri dejavnosti prirejanja eden enemu uporabljajo puščični 

diagram, kar kaže Tabela 66. Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev.  

Tabela 66: Izvajanje dejavnosti prirejanje eden enemu z uporabo puščičnega prikaza. 

ODGOVOR f f (%) 

DA 30 54,55 

NE 25 45,45 

SKUPAJ 55 100 

Iz Tabele 66 je razvidno, da 30 anketirancev (54,55 %) pri svojem delu v vrtcu uporablja 

puščični prikaz, drugih 25 anketirancev (45,45 %) pa ne. 
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V nadaljevanju nas je zanimalo, s katerimi področji dejavnosti anketiranci povezujejo prirejanje 

eden enemu. To je prikazano v Tabeli 67, skupaj z deleži odgovorov anketirancev, ki povezujejo 

vsebino prirejanje eden enemu z drugimi področji dejavnosti. 

Tabela 67: Povezovanje vsebine prirejanje eden enemu (matematika) z drugimi kurikularnimi 

področji dejavnosti. 

  DA NE SKUPAJ 

PODROČJE DEJAVNOSTI f f (%) f f (%) f f (%) 

Jezik 33 60,00 22 40,00 55 100,00 

Družba 45 81,82 10 18,18 55 100,00 

Umetnost 32 58,18 23 41,82 55 100,00 

Narava 44 80,00 11 20,00 55 100,00 

Gibanje 43 78,18 12 21,82 55 100,00 

Iz Tabele 67 je razvidno, da vzgojitelji povezujejo vsebino prirejanja eden enemu (matematika) 

največ s področjem družba (81,82 %), sledita narava (80,00 %) in gibanje (78,18 %). Manj 

povezujejo kurikularni področji jezika (60,00 %) in umetnosti (58,18 %). 

Spraševali smo, koliko anketirancev je navedlo primer dejavnosti za realizacijo cilja Otrok 

prireja eden enemu. To je predstavljeno v Tabeli 68, skupaj z deleži odgovorov anketirancev. 

Na to vprašanje je odgovorilo vseh 55 anketirancev. 

Tabela 68: Navedba primera dejavnosti za cilj Otrok prireja eden enemu (povezovanje z 

družbo).  

ODGOVOR f  f (%) 

DA 49 89,09 

NE 6 10,91 

SKUPAJ 55 100 

Iz Tabele 68 je razvidno, da je 89,09 % anketirancev navedlo dejavnost za cilj Otrok prireja 

eden enemu, pri čemer so izhajali iz povezovanja matematike z družbo. 10,91 % anketirancev 

primera dejavnosti ni zapisalo. Oblikovali smo skupine odgovorov glede na temo dejavnosti 

prirejanja eden enemu.  
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Zanimalo nas je, kakšno temo dejavnost navedejo anketiranci za realizacijo cilja Otrok prireja 

eden enemu, kar je predstavljeno v Tabeli 69. Na to vprašanje je odgovorilo 49 vprašanih, kar 

predstavlja 89,09 % vseh anketirancev.   

Tabela 69: Skupine odgovorov za realizacijo cilja Otrok prireja eden enemu. 

TEMA DEJAVNOSTI f (št. pojavljanj) 

Družina 6 

Promet 13 

Poklici 4 

Oblačila 1 

Hrana 4 

Spol 3 

Igralni dan 4 

Živali 1 

Praznik 8 

Socialne igre 5 

Iz Tabele 69 je razvidno, da so vzgojitelji realizirali cilj Otrok prireja eden enemu z različnimi 

tematikami. Trinajst anketirancev navaja prirejanje eden enemu na temo promet: 

- »En kolesar – eno kolo, eno letalo – ena pristajalna steza, en kolesar – ena čelada.«, 

- »Otrok s pomočjo puščičnega diagrama razvrsti vozila.«. 

Šest anketirancev navaja primer prirejanja eden enemu na temo družine, kjer so otroci prirejali 

družinske člane v hišo. Na temo praznik je osem vzgojiteljev odgovorilo, da otroci med 

praznovanjem svojega rojstnega dne prirejajo dobrote svojim vrstnikom, si izmenjujejo darila, 

v pustnem času izdelujejo vsak svojo masko … Pet anketirancev je navedlo primer dejavnosti, 

v kateri so realizirali cilj za dejavnost prirejanja eden enemu na temo socialne igre, npr. razne 

igre za spoznavanje – vsak pove svoje ime, iskanje svojih copat. Zanimiv se zdi primer socialne 

igre iščemo copate, ko  otroci sedijo v krogu in zaprejo oči, medtem vzgojiteljica otroku sezuje 

copat in ga da na sredino, nato otroci ugibajo, komu manjka oz. čigava je. 
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Vzgojitelji so navedli štiri odgovore z različnimi družbenimi tematikami, in sicer:  

- Poklici, kjer otroci prirejajo poklic in pripomoček, ki je specifičen zanj: Otrok dobi 

sličice vozil in sličice, ki prikazujejo poklic. Otrok s pomočjo vrvice poveže vozilo 

s poklicem (npr. gasilsko vozilo z gasilcem). 

- Hrana: Otrok pod svoj znak/ime nalepi svojo najljubšo hrano/pijačo. 

- Igralni dan, kjer si otroci med igro vzamejo eno igračo/igro in jo potem pospravijo 

– en otrok vzame eno kocko. 

Trije odgovori anketirancev so tematizirali otrokov spol – vsak otrok poišče enak/različen par 

po spolu. Ena vzgojiteljica je podala primer dejavnosti, ko otroci ugotavljajo pojem 

več/manj/enako z vprašanji: Ali je več deklic ali več dečkov? Dečka priredim vsaki deklici – 

ali kdo ostane brez para? 

Vzgojitelji so navedli po en primer dejavnosti prirejanja eden enemu na temo:  

- Oblačila: otroci prirejajo kose oblačil dečku ali deklici (ena deklica – eno krilo). 

- Živali: otrok priredi živalskega mladička živalskemu staršu. 

Anketiranci so navajali teme, ki so vsakdanje in pomembne za otrokovo delovanje v vrtcu in 

okolici, tudi doma. Anketiranci otroke seznanjajo s prometom, hrano, poklici, oblačili, 

otrokovim spolom, prazniki ipd. Prav tako prirejajo eden enemu na tematike, ki so 

spremenljive, kot je recimo družina. Danes poznamo različne vrste družin, zato je prav, da se 

otroci seznanjajo tudi s tem in ob tem prirejajo družinske člane. Sočasno se otroci poleg 

prirejanja eden enemu v različnih socialnih igrah zbližujejo z vrstniki, ustvarjajo prijetno klimo, 

ki je pomembna za delovanje v vrtcu.     

2.5 POVZETEK UGOTOVITEV 

V poglavju bomo na kratko predstavili ugotovitve in spoznanja opravljene raziskave. V 

diplomskem delu je bilo zastavljenih pet raziskovalnih vprašanj, na katera odgovarjamo v 

nadaljevanju.  

1 Kako dobro vzgojitelji poznajo predštevilske vsebine? 

Vzgojitelji v večini zelo dobro poznajo predštevilske vsebine. Vprašani so najbolj natančno 

opredelili vzorce, medtem ko najslabše poznajo vsebino prirejanja eden enemu, kjer so  pod 

definicijo navajali pomembnost prirejanja eden enemu. Vsebine razvrščanja in urejanja so 
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anketiranci v definiciji najpogosteje zamenjevali, prav tako so v nadaljevanju pri vsebini 

razvrščanja narobe navajali primere urejanja in obratno.  

Izkazalo se je, da se vzgojitelji zelo dobro zavedajo, da so razvrščanje, urejanje, vzorci in 

relacije pomembne vsebine vzgojno-izobraževalnega procesa, prav tako tudi znanje 

strokovnega delavca o matematičnih vsebinah razvrščanja, urejanja, vzorcev in relacij, kar 

omogoča razvoj otrokovega logičnega mišljenja in oblikovanje pojma število, kar so potrdile 

tudi Piagetove raziskave (Manfreda Kolar, 2006). To potrjujemo z najvišjimi ocenami strinjanja 

(prevladuje ocena 5) z navedenimi trditvami. Manj vprašanih je svoje strinjanje izrazilo z oceno 

4 in 3. Vzgojiteljevo poznavanje predštevilskih vsebin se je pokazalo tudi v navajanju 

pomembnosti le-teh in jih je izpostavila Hodnik Čadež (2002), v priročniku Cicibanova 

matematika. Avtorica govori o procesu opazovanja, kognitivnem razvoju oz. razvoju mišljenja, 

povezovanju z vsakdanjim življenjem, razvoju matematičnih pojmov/procesov, besednem 

izražanju, doživljanju matematike kot nekaj lepega in ugodnega ter o razvoju matematičnih 

sposobnosti. To poudarjajo tudi učni cilji za področje matematike v Kurikulumu za vrtce 

(1999): otroci se seznanjajo z matematiko v vsakdanjem življenju, razvijajo matematično 

mišljenje, izražanje in spretnosti ter jo doživljajo kot prijetno izkušnjo. Prav tako so vzgojitelji 

navedli za posamezno vsebino svojo pomembnost, in sicer pri razvrščanju: razvijanje občutka 

za enakost oz. neenakost, vzpostavitev reda med neurejenostjo; pri urejanju stopnjevanje oz. 

intenziteto lastnosti; pri razvoju matematičnih pojmov/procesov so za vsak proces opredelili 

svojega, in sicer: razvrščanje (oblikovanje pojma množice, preštevanje oz. uvod v štetje), 

urejanje (pojem število, vrstilni števniki, časovno sosledje), prirejanje eden enemu (štetje, 

število, številska predstava, ugotavljanje količinskih odnosov, pojmi več/manj/enako, prikaz s 

črtami, seštevanje in odštevanje, relacije, celota) in vzorci (zaporedje, ponavljanje, algebra, 

neskončnost, štetje, ritem, geometrija, posploševanje). Odgovori pokažejo, da se vsebine med 

seboj povezujejo in prepletajo. Vse so pomembne, vsaka ima svojo specifiko, ki pripomore k 

otrokovemu celostnemu razvoju.  

2 Kako pogosto vzgojitelji izvajajo predštevilske vsebine?  

Vzgojitelji so v večini odgovorili, da izvajajo predštevilske vsebine: enkrat do dvakrat na 

mesec, trikrat do štirikrat na mesec in več kot petkrat na mesec. Pojavil se je tudi odgovor Ne 

izvajam, pri čemer upamo, da je katera koli predštevilska vsebina del vsakdana v vrtcu, saj 

vzgojitelj z zagotavljanjem raznolikih izkušenj predštevilskih vsebin ustvarja boljše izhodišče 
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za otrokov poznejši uspeh (Boreman in Rucker, b.d.). Vprašani so to zavedanje potrdili, ko so 

pod Drugo navedli odgovor »Vsak dan oz. vsakodnevno.«  

3 Kako vzgojitelji povezujejo predštevilske vsebine z dnevno rutino? 

Rezultati raziskav kažejo, da večina vzgojiteljev povezuje dnevno rutino s predštevilskimi 

vsebinami, z vsebino vzorci pa nekoliko manj. Dejavnost razvrščanja v največji meri 

povezujejo z dnevnima rutinama hranjene in oblikovanje skupin. Pri hranjenju otroci razvrščajo 

pribor, posodo, hrano in prtičke. Pri oblikovanju skupin se otroci največkrat razvrščajo po barvi 

in spolu. Nekaj vzgojiteljev je pri hranjenju izpostavilo razvrščanje glede na sposobnost otrok, 

kar ni ustrezno, saj se strokovni delavec pri hranjenju izogiba tekmovanju in nepotrebnemu 

primerjanju otrok (Kurikulum za vrtce). Urejanje anketiranci največ povezujejo z dnevnimi 

rutinami hranjenje, oblikovanje skupin in bivanje na prostem. Vsa izvajanja izhajajo iz čutila 

za vid. Vzgojitelji  vzorce največ izvajajo v dnevnih rutinah hranjenje in bivanje na prostem, 

pri katerih so elementi vzorca večinoma konkretni predmeti. Vzgojitelji spodbujajo otroke, da 

prirejajo v dnevni rutini, in sicer največ, pri hranjenju, počitku in obrokih. Pri hranjenju in 

obrokih otroci največkrat razdeljujejo in pospravljajo pribor, pri počitku pa vsak poišče oz. dobi 

svoj ležalnik.    

4 Kako vzgojitelji povezujejo predštevilske vsebine z drugimi področji dejavnosti? 

Strokovni delavci povezujejo različna področja dejavnosti v vrtcu, kar pomeni, da upoštevajo 

načelo horizontalne povezanosti, ki ga določa Kurikulum za vrtce (1999). Dejavnost 

razvrščanja anketiranci povezujejo z vsemi področji, predvsem s področjem narave. Prav tako 

so vsi vprašani razen dveh navedli dejavnost za realizacijo cilja Otrok ugotovi vsiljivca v 

skupini, pri čemer povezujejo matematiko z gibanjem. Otroci so ustvarjali različne oblike 

vsiljivcev ter jih prepoznavali. Več kot polovica je navedla dejavnosti, izvedene z drugačnim 

gibom (oponašanje živali, različne oblike gibanja, igranje pantomime ipd.) Nekaj jih je navedlo 

primer izločanja predmeta, ki se razlikuje od drugih. Navajali so tudi gibalno igro ptički gredo 

v gnezda, z različnimi pravili, rekviziti in načini izvedbe. Tudi tukaj je nekaj vzgojiteljev podalo 

dejavnost z vsebino urejanja. Izkazalo se je,  da nekateri še vedno zamenjujejo vsebino 

razvrščanja z urejanjem in obratno.    

Dejavnost urejanja anketiranci povezujejo prav tako z vsemi področji, predvsem s področjem 

narave. Prav tako so vsi razen enega navedli dejavnost za realizacijo cilja Otrok uredi izbrane 

predmete po velikosti in pri tem izhajali iz povezovanja matematike z naravo. Anketiranci 

spodbujajo otroke, da urejajo različne predmete, ki jih najdejo zunaj, med sprehodom, v gozdu 
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ali pa na igrišču. V največji meri otroci urejajo palice, veje, kamne, gozdne plodove, drevesa in 

njihove liste. Izkazalo se je, da nekateri vzgojitelji niso natančni pri izvajanju dejavnosti 

kakovostne izkušnje urejanja, in sicer naj otroci velikost listne ploskve urejajo v skupini listov 

z istega drevesa, ne z različnih vrst. Pri navajanju dejavnosti so se pojavljali tudi primeri 

razvrščanja, ki so seveda neustrezni. 

Dejavnost z vzorci anketiranci povezujejo z vsemi področji, največ z umetnostjo in gibanjem. 

Vsi razen enega so navedli dejavnost, pri kateri so realizirali cilj Otrok nadaljuje vzorec, pri 

tem izhajajo iz povezovanja matematike z umetnostjo. Vzgojitelji navajajo različne vrste 

vzorcev, in sicer glasbene, ritmične, ciklične, v večini pa navajajo primere dejavnosti z 

linearnimi vzorci.   

Dejavnost prirejanja eden enemu povezujejo z vsemi področji, največ z družbo, naravo in 

gibanjem. Prav tako so skoraj vsi (razen šestih anketirancev) navedli primer dejavnosti, pri 

kateri so realizirali cilj Otrok prireja eden enemu: povezava področja matematike z družbo. 

Vzgojitelji so se v večini dotaknili različnih družbenih tematik, ki so pomembne za otrokov 

razvoj in pogled na družbo, ena je na primer promet. Otrok prireja vozila, znake, se seznanja z 

varnostjo v prometu, s spreminjanjem pravil ipd. Dandanes imamo različne oblike družin, ki 

jih imenujemo »družine izbire,« prav je, da se otrok seznanja s tem, hkrati pa prireja družinske 

člane družini, se seznanja z različnimi oblikami družin, rasami družin ipd. Medtem ko so 

poklici, hrana, živali in oblačila splošne teme, ki jih obravnavajo vsi vrtci. Naloge iz 

predštevilskih vsebin v povezavi s prometom, živalmi, hrano in oblačili navaja tudi Hodnik 

Čadež (2002) v priročniku Cicibanova matematika. Prav tako vzgojitelji uporabljajo prirejanje 

med spoloma, pri katerem gre bolj za oblikovanje para (en deček prime eno deklico ipd.). Del 

otrokovega vsakdana v vrtcu predstavlja tudi igra, kjer prirejajo igre, igrače, jih pospravljajo, 

praznujejo rojstne dneve in izdelujejo maske za pust, manipulirajo z geometrijskimi liki. 

Omenimo še temo socialne igre, pri katerih poleg prirejanja, otroci spoznavajo sebe, svojo 

skupino, v igralnici vzpostavljajo harmonijo, ki je pomembna za dobro delovanje v vrtcu (Dolar 

Bahovec in Bregar Golobič, 2004). 

Primere dejavnosti, ki so jih navedli anketiranci in jih izvajajo pri svojem delu v vrtcu, lahko 

poiščemo v Kurikulumu za vrtce (1999), v priročniku h Kurikulumu za vrtce: Otrok v vrtcu, 

kjer Japelj Pavešič (2010) v poglavju Matematika navaja primere dejavnosti. Tudi v priročniku 

avtorice Hodnik Čadež (2002) Cicibanova matematika, lahko najdemo naloge iz vsebin 

predštevilskega obdobja v povezavi z drugimi področji, prav tako v knjigi Mali matematik, 
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avtoric Kohl in Gainer (2000). Kakovostnih knjig, priročnikov, delovnih zvezkov, leksikonov, 

učbenikov … za izvajanje predštevilskih vsebin je veliko. Številne navedbe primerov, ki jih 

izvajajo strokovni delavci v vrtcu, so odraz kakovostnega izobraževanja, strokovnosti, 

avtonomnosti in ustvarjalnosti na področju predšolske vzgoje v Sloveniji.   

5 Kako vzgojitelji izvajajo predštevilske vsebine? 

Vzgojitelji izvajajo predštevilske vsebine v različnih oblikah, otroci v največji meri urejajo in 

se seznanjajo z vzorci skozi načrtovano dejavnost, medtem ko prirejajo eden enemu skozi 

dnevno rutino, razvrščajo pa skozi igro. Prav tako je iz rezultatov razvidno, da vzgojitelji 

izvajajo predštevilske vsebine skozi igro, ki je temelj otrokovega razvoja (Nemec in Krajnc, 

2011). Najredkeje anketiranci vsebino prirejanja eden enemu načrtujejo, manj urejanje in 

vzorce izvajajo kot del dnevne rutine, razvrščanje pa najmanj izvajajo v obliki 

nenačrtovane/spontane dejavnosti.  

Pri razvrščanju anketiranci spodbujajo otoke, da določajo lastnost z različnimi čutili, poleg 

dominantnega vida, še s sluhom, okusom ter vonjem. Tip je tisto čutilo, ki ga vzgojitelji najbolj 

razvijajo pri otrocih, ko razvrščajo. Anketiranci se zavedajo celostnega razvoja pri otroku, a 

navajajo primere dejavnosti za dnevno rutino, pri katerih otroci razvrščajo po kriterijih, ki 

temeljijo na opazovanju (Kurikulum za vrtce, 1999). Prav tako se večina vzgojiteljev odloča za 

diagram razvrščanja, in sicer: v večini za drevesni diagram, potem Carrollov in stolpični 

diagram. Slednjega uporabljamo pri obdelavi podatkov in ne pri razvrščanju v vrtcu. Vendar se 

povezuje z razvrščanjem, npr. vsak otrok pritrdi svoj kartonček nad slikopis, ki označuje 

izbrano lastnost. Enako velja tudi za vrstični prikaz, ki so ga navedli vprašani, skupaj s tortnim 

prikazom in Euler-Vennovim diagramom. Anketiranci poznajo različne diagrame razvrščanja, 

ki so zbrani v priročniku Cicibanova matematika (2002), a jih pri navedbi dejavnosti ne 

navajajo. Navedli so puščični prikaz, ki je napačen, saj sodi k vsebini prirejanju eden enemu 

oz. relacijam. Spet se je pokazalo, da imajo vzgojitelji težave pri razločevanju prikazov oz. 

diagramov za vsebino prirejanja eden enemu oz. razvrščanja. 

Vzgojitelji določajo lastnosti predmetov pri dejavnosti urejanja z različnimi načini, predvsem s 

čutili. Poleg opazovanja, otroci urejajo z okušanjem, z vonjanjem, s poslušanjem in tudi s 

tipanjem, ki je zastopano v največji meri. Čeprav se vzgojitelji zavedajo pomembnosti 

celostnega razvoja in vključenosti vseh čutil, ugotavljamo pri navajanju primera dejavnosti pri 

dnevni rutini ali za medpodročno povezovanje, da vprašani navajajo le opazovanje. Kaže se 

razkorak med zavedanjem o nujnosti razvoja z vsemi čutili, ki ga narekuje nacionalni dokument 
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za predšolsko vzgojo v Sloveniji Kurikulum za vrtce (1999), ter dejanskim izvajanjem 

dejavnosti, kjer je prevladujoče čutilo vid.  

Pri vprašanju, kjer so morali anketiranci obkrožiti vrsto vzorca, ki jo izvajajo v vrtcu, se je 

izkazal raznolikost: glasovne, linearne, prostorske vrste vzorcev in vzorci na ploskvi. Odgovor 

za ritmične in gibalne vzorce je obkrožilo največ vzgojiteljev. Zanimivo je, da se je pri navedbi 

dejavnosti realizacije cilja Otrok nadaljuje vzorec ta raznolikost zmanjšala na izvajanje 

linearnih vzorcev. Tudi tukaj se strokovni delavci zavedajo pomembnosti raznolikih izkušenj z 

vsemi čutili v teoriji, ki pa je v praksi zastopana v manjši meri (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Pri prirejanju eden enemu pol anketiranih spodbuja otroke k vzpostavljanju odnosov s 

puščičnim prikazom, saj je pomembno, da ga znajo otroci oblikovati in uporabljati v različnih 

situacijah (Hodnik Čadež, 2002). Nekaj vzgojiteljev ga je omenilo kot primer izvajanja v dnevni 

rutini oz. kot primer dejavnosti medpodročnega povezovanja. Izvajanje te predštevilske vsebine 

temelji na spontanosti, otroci manipulirajo z različnimi predmeti ter jih prirejajo največkrat sebi. 

Spontanost in nenačrtovanost se kažeta tudi v navedbi dejavnosti za izvajanje prirejanja v 

dnevni rutini in primerih medpodročnih dejavnostih, kjer je število navedb odgovorov bistveno 

večje kot pri drugih predštevilskih vsebinah.  
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3. ZAKLJUČEK 

Zagotavljanje izzivov razvrščanja, urejanja, prirejanja in ustvarjanje vzorcev predstavlja veliko 

odgovornost za strokovnega delavca v vrtcu. Zato smo v diplomskem delu skušali ugotoviti, 

kakšno je v naših vrtcih v osrednji Sloveniji vzgojiteljevo poznavanje in izvajanje 

predštevilskih vsebin, s katerimi otroci razvijajo logično mišljenje ter oblikujejo pojem število.  

Strokovni delavci zagotavljajo spodbudno matematično učno okolje, v katerem se otroci 

vsakodnevno srečujejo z matematiko. Za otroke strokovni delavci ustvarjajo raznolike in 

spodbudne izzive, ki so zasnovani tako, da upoštevajo otrokov celostni razvoj in se prepletajo 

z vsemi kurikularnimi področji.  

Vzgojitelji predštevilske vsebine podajajo skozi otrokovo osnovno dejavnost – z igro, pri kateri 

se otrok največ nauči. Prav tako matematiko izvajajo z dnevno rutino, ki je za otroka zelo 

pomembna in zagotavlja otrokovo varnost v vrtcu. Vzgojitelj podaja matematične vsebine tudi 

z načrtovano dejavnostjo, ki ima v ozadju zastavljene cilje in jih z izvedbo tudi doseže. 

Menimo, da so strokovnost, načrtovanje, avtonomnost, evalviranje in izvajanje katerega koli 

področja ključni za uspešno delo v vrtcu in otrokov razvoj. V tem diplomskem delu se 

osredotočamo na predštevilske vsebine. Odgovori v anketnem vprašalniku so pokazali, da  v 

vrtcih iz osrednje Slovenije vzgojitelji in vzgojiteljice izkazujejo zelo visoko znanje glede 

predštevilskih vsebin. Otroci imajo zagotovljene raznolike in kakovostne izzive razvrščanja, 

urejana, prirejanja in ustvarjanja vzorcev. Vzgojitelji upoštevajo njihovo uravnoteženost, 

medsebojno prepletanje kurikularnih področij ter različne načine izvajanja. Prav tako se 

zavedajo pomembnosti predštevilskih vsebin, kjer otroci opazujejo, razvijajo matematično 

mišljenje in sposobnosti, spoznavajo nove matematične pojme oz. procese, se besedno izražajo 

in ob tem doživljajo matematiko kot del vsakdana, ki je lahko zabavna ter vzbuja občutek 

ugodja in veselja.  

Izvajanje predštevilskih vsebin je ključno, saj z njimi otrok razvija logično mišljenje, ki 

predstavlja pogoj za štetje. To so pokazale številne Piagetove raziskave (Manfreda Kolar, 

2006). Torej urejanje, razvrščanje, vzorci ter prirejanje eden enemu predstavljajo bistvo za 

napredek v razumevanju pojma število pri predšolskem otroku, zato je vzgojiteljevo poznavanje 

in izvajanje predštevilskih vsebin še toliko pomembnejše.   
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5. PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za vzgojitelje in vzgojiteljice 

Spoštovani vzgojitelji in vzgojiteljice! 

Sem Petra Zalaznik, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V svojem diplomskem delu raziskujem, kako dobro vzgojitelji in vzgojiteljice poznajo vsebine 

predštevilskega obdobja, kako pogosto jih izvajajo, vključujejo v dnevno rutino ter jih 

povezujejo z drugimi področji dejavnosti. Prosim Vas, da sodelujete in anonimno izpolnite 

vprašalnik, ki je pred Vami. Vaši odgovori bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

Hvala za Vaše sodelovanje! 

Spol (obkrožite):   M   Ž 

1. Prosim, da kratko opredelite naslednje pojme: 

a) Razvrščanje: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.  

b) Urejanje: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

c) Prirejanje eden enemu: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

d) Vzorec: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

2. Zakaj so za otroka spodaj navedeni procesi pomembni? Kratko utemeljite. 

a) Razvrščanje: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.  
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b) Urejanje: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

c) Prirejanje eden enemu: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

d) Vzorci: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

3. Na petstopenjski lestvici ocenite svoje strinjanje s trditvijo. Obkrožite ustrezno oceno: 

1 pomeni: se sploh ne strinjam, 5 pomeni: se popolnoma strinjam.  

T1: Razvrščanje, urejanje, vzorci in relacije so pomembne vsebine 

vzgojno-izobraževalnega procesa. 

 

 

1     2     3     4     5 

T2: Znanje strokovnega delavca o matematičnih vsebinah 

razvrščanja, urejanja, vzorcev in relacij je pomembno pri izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega dela.  

 

1     2     3     4     5 

T3: Procesi razvrščanje, urejanje, vzorci in relacije so pomembni za 

razvoj otrokovega logičnega mišljenja in oblikovanje pojma število 

pri otroku.   

 

1     2     3     4     5 

 

4. Spodaj navedene načine izvajanja vsebin predštevilskega obdobja razvrstite glede na 

to, kako pogosto jih izvajate pri svojem delu v vrtcu. Najpogostejše izvajanje 

označite z 1, najmanj pogosto pa s 4. Število zapišite na prazno črto.  

Dejavnosti razvrščanja: 

__ Načrtovana dejavnost. 

__ Nenačrtovana/spontana dejavnost. 

__ Izvajanje v dnevni rutini. 

__ Igra 

Dejavnosti urejanja: 

__ Načrtovana dejavnost. 

__ Nenačrtovana/spontana dejavnost. 

__ Izvajanje v dnevni rutini. 

__ Igra 
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Dejavnosti z vzorci: 

__ Načrtovana dejavnost 

__ Nenačrtovana/spontana dejavnost 

__ Izvajanje v dnevni rutini 

__ Igra 

Dejavnosti prirejanja eden enemu: 

__ Načrtovana dejavnost 

__ Nenačrtovana/spontana dejavnost 

__ Izvajanje v dnevni rutini 

__ Igra 

 

5. Kako pogosto izvajate dejavnost razvrščanja v svoji skupini (obkrožite)? 

a) Ne izvajam. 

b) Enkrat do dvakrat na mesec. 

c) Trikrat do štirikrat na mesec. 

d) Več kot petkrat na mesec. 

e) Drugo:______________________________________________________________. 

6. Ali dejavnost razvrščanja povezujete z dnevno rutino?   DA   NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, odgovorite na spodnje vprašanje.  

7. Pri navedenem primeru dnevne rutine, v kateri izvajate tudi razvrščanje, napišite 

primer dejavnosti. 

a) Hranjenje: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

b) Oblikovanje skupin: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

c) Prehodi med dejavnostmi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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d) Počitek: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

e) Obroki: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

f) Osebna nega in skrb zase: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

g) Bivanje na prostem: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

h) Jutranji krog: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

i) Drugo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

8. Otroke spodbujam, da razvrščajo v diagrame:   DA   NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, naštejte diagrame razvrščanja, ki jih 

uporabljate pri svojem delu. 

___________________________________________________________________________. 

9. Pri določanju lastnosti predmetov otroke spodbujam, da poleg opazovanja določajo 

lastnosti tudi (obkrožite, kar velja za vaše delo): 

a) Z okušanjem 

b) Z vonjanjem 

c) S tipanjem 

d) S poslušanjem 

e) Drugo:_______________________

____________________________. 
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10. S katerimi kurikularnimi področji povezujete razvrščanje (možnih je več odgovorov)?  

 

a) Jezik  

b) Družba 

c) Umetnost 

d) Narava   

e) Gibanje 

 

  

11. Predstavite dejavnost za cilj: Otrok ugotovi vsiljivca v skupini, pri čemer izhajajte iz 

povezovanja matematike z gibanjem.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

12. Kako pogosto izvajate dejavnost urejanja v svoji skupini v enem mesecu (obkrožite)? 

a) Ne izvajam. 

b) Enkrat do dvakrat na mesec. 

c) Trikrat do štirikrat na mesec. 

d) Več kot petkrat na mesec. 

e) Drugo:_______________________________________________________________. 

13. Ali dejavnost urejanja povezujete z dnevno rutino?   DA   NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, odgovorite na spodnje vprašanje.  

14. Pri navedenem primeru dnevne rutine, v kateri izvajate tudi urejanje, napišite primer 

dejavnosti. 

a) Hranjenje: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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b) Oblikovanje skupin: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

c) Prehodi med dejavnostmi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

d) Počitek: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

e) Obroki: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

f) Osebna nega in skrb zase: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

g) Bivanje na prostem: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

h) Jutranji krog: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

i) Drugo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

15. Otrok pri ureditvi izbranih predmetov poleg opazovanja uredi predmete (obkrožite, 

kar velja za vaše delo): 

a) Z okušanjem 

b) Z vonjanjem 

c) S tipanjem 

d) S poslušanjem 

e) Drugo:_______________________

____________________________. 
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16. S katerimi kurikularnimi področji povezujete urejanje (možnih je več odgovorov)?  

a) Jezik  

b) Družba 

c) Umetnost 

d) Narava   

e) Gibanje 

 

17. Predstavite dejavnost za cilj: Otrok uredi izbrane predmete po velikosti, pri čemer 

izhajajte iz povezovanja matematike z naravo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

18. Kako pogosto izvajate dejavnost z vzorci v svoji skupini (obkrožite)? 

a) Ne izvajam. 

b) Enkrat do dvakrat na mesec. 

c) Trikrat do štirikrat na mesec. 

d) Več kot petkrat na mesec. 

e) Drugo:_______________________________________________________________. 

19. Ali dejavnost z vzorci povezujete z dnevno rutino?   DA   NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, odgovorite na spodnje vprašanje.  

20. Pri navedenem primeru dnevne rutine, v kateri izvajate vsebino vzorcev, napišite 

primer dejavnosti. 

a) Hranjenje: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

b) Oblikovanje skupin: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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c) Prehodi med dejavnostmi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

d) Počitek: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

e) Obroki: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

f) Osebna nega in skrb zase: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

g) Bivanje na prostem: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

h) Jutranji krog: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

i) Drugo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

21. Pri dejavnosti z vzorci spodbujam otroke, da ustvarjajo (obkrožite, kar velja za vaše 

delo): 

a) Glasovne vzorce 

b) Linearne vzorce 

c) Ritmične vzorce 

d) Prostorske vzorce 

e) Gibalne vzorce 

a) Vzorce na ploskvi 

b) Drugo:__________________________

_______________________________

______________________. 

 

 



 
Zalaznik, P. (2019). Vzgojiteljevo poznavanje in izvajanje predštevilskih vsebin. Diplomsko delo. Ljubljana: 

UL PEF 

100 
 

22. S katerimi kurikularnimi področji povezujete vsebino vzorcev (možnih je več 

odgovorov)?  

a) Jezik  

b) Družba 

c) Umetnost 

d) Narava   

e) Gibanje 

23. Predstavite dejavnost za cilj: Otrok nadaljuje vzorec, pri čemer izhajajte iz 

povezovanja matematike z umetnostjo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

24. Kako pogosto izvajate dejavnost prirejanje eden enemu v svoji skupini (obkrožite)? 

a) Ne izvajam. 

b) Enkrat do dvakrat na mesec. 

c) Trikrat do štirikrat na mesec. 

d) Več kot petkrat na mesec. 

e) Drugo:_______________________________________________________________. 

25. Ali dejavnost prirejanja eden enemu povezujete z dnevno rutino?   DA   NE 

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, odgovorite na spodnje vprašanje.  

26. Pri navedenem primeru dnevne rutine, v kateri izvajate prirejanje eden enemu, 

napišite primer dejavnosti. 

a) Hranjenje: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

b) Oblikovanje skupin: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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c) Prehodi med dejavnostmi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

d) Počitek: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

e) Obroki: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

f) Osebna nega in skrb zase: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

g) Bivanje na prostem: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

h) Jutranji krog: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

i) Drugo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

27. Pri izvajanju dejavnosti prirejanje eden enemu spodbujam otroke, da uporabljajo 

puščični diagram (obkrožite odgovor):    

a) NE 

b) DA 

28. S katerimi kurikularnimi področji povezujete prirejanje eden enemu (možnih je več 

odgovorov)?  

a) Jezik  

b) Družba 

c) Umetnost 

d) Narava   

e) Gibanje
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29. Predstavite dejavnost za cilj: Otrok prireja eden enemu, pri čemer izhajajte iz 

povezovanja matematike z družbo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 


