
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne teţave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Sotenšek 

 

RAZVIJANJE PREDPOGOJEV ZA UČENJE MATEMATIKE, S POUDARKOM NA 

BESEDIŠČU, ZA OTROKE PRISELJENCEV 

 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



 

  



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne teţave 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Sotenšek 

 

RAZVIJANJE PREDPOGOJEV ZA UČENJE MATEMATIKE, S POUDARKOM NA 

BESEDIŠČU, ZA OTROKE PRISELJENCEV 

DEVELOPING PREREQUISITES FOR MATHS LEARNING, FOCUSING ON 

VOCABULARY, OF IMMIGRANTS' CHILDREN 

 

Magistrsko delo 

 

Mentorica: izr. prof. dr. Marija Kavkler 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorici izr. prof. dr. Mariji Kavkler za pomoč, podporo, usmerjanje 

in strokovne nasvete.  

Hvala ravnateljici vrtca Hrastnik, zaposlenim v enoti Osnovna šola, staršem in 

otrokom, ki so omogočili izvedbo raziskave.  

Hvala Ajdi, Blaţki in Martini za strokovne pogovore in preţivete skupne trenutke.  

Iskrena hvala domačim za omogočanje izobraţevanja in vso podporo.  

Hvala vsem neimenovanim, ki so kakor koli prispevali k nastanku magistrskega dela.  



 

  



 

POVZETEK 

Potomci priseljencev, t. i. priseljenci druge ali tretje generacije priseljencev, so v 

programih vzgoje in izobraţevanja razmeroma številčna manjšina z zelo raznolikim 

poznavanjem slovenskega jezika. Na nobeni stopnji izobraţevanja niso upravičeni do 

sistematiziranih oblik pomoči, četudi ima uspešnost pri izobraţevanju in 

uresničevanju lastnih potencialov za posameznikovo ţivljenje pomembno vlogo. 

Njihovo pomanjkljivo poznavanje predmetno specifičnih izrazov, vključno z 

matematičnim besediščem, je pogosto prezrto, kar jih lahko ovira pri usvajanju 

šolskega znanja in doseganju zadovoljive ravni matematične pismenosti ter s tem 

povezano uporabo matematike za namene ţivljenja. K doseganju znanja matematike 

in prenosom le-tega na vsakdanje primere pomembno prispevajo zgodnje formalne in 

neformalne izkušnje otrok s števili in količinami, motivacija za učenje in pozitiven 

odnos do predmeta, ustrezno razvite izvršilne funkcije, motorične spretnosti, vidno 

zaznavanje in vidno-motorična integracija, učni ter matematični jezik s pripadajočim 

besediščem. Razvijanje ustreznih predpogojev za učenje, s poudarkom na 

besedišču, je pri otrocih priseljencev še posebej pomembno. Matematični jezik je 

zahtevnejši, abstraktnejši in bolj specifičen od socialnega jezika, v vrtcu in šoli pa se 

predvsem najosnovnejše izraze redko sistematično poučuje. Učenje iz konteksta pri 

otrocih priseljencev ne zadošča, zato je potrebno dodatno sistematično poučevanje s 

številnimi ponovitvami ter z vključevanjem igre, direktnega in modelnega poučevanja, 

slikovnih prikazov, gibalnih dejavnosti, sodelovalnega učenja, pisanja .... Nudenje 

potrebne pomoči ţe v vrtcu lahko izboljša pripravljenost otrok za učenje matematike v 

osnovni šoli in s tem pomembno prispeva k učinkovitejšemu učenju, za učinkovitejše 

napredovanje otrok pa je pomembno tudi redno in sprotno sodelovanje s starši. 

Namen raziskave je bil zasnovati in v vrtcu praktično preizkusiti ter evalvirati trening 

matematičnih izrazov z igro, slikovnim materialom, gibalnimi dejavnostmi, 

ponavljanjem, direktnim in sistematičnim poučevanjem v 20 srečanjih. Vanj so bili 

vključeni štirje predšolski otroci priseljencev druge ali tretje generacije, katerih 

splošno funkcioniranje vzgojiteljice ocenjujejo kot povprečno ali nadpovprečno, a jih 

jezik bolj ali manj ovira pri izkazovanju njihovega znanja. Dejavnosti treninga so bile 

oblikovane v skladu z ob vstopu v šolo pričakovanim matematičnim besediščem, 

otrokovim predznanjem in interesi. Poznavanje besed pred treningom se močno 

razlikuje med področji in tudi med otroki, otroci pa zadovoljivo poznajo dobrih 50 % 

vseh preverjanih besed. Rezultati primerjave začetnega in končnega poznavanja 

besed kaţejo na učinkovitost zastavljenega treninga, saj je pri vseh otrocih opazen 

napredek v številu ter kakovosti poznanih besed. Starši in vzgojiteljice so bili s 

potekom in rezultati zadovoljni. Menijo, da so bile dejavnosti primerne razvojni stopnji 

in potrebam otrok. Ti so potrdili, da so bile vključene dejavnosti privlačne in zanimive. 

KLJUČNE BESEDE: priseljenci druge in tretje generacije, predšolski otroci, 

matematični izrazi, trening. 

  



 

ABSTRACT 

Descendants of immigrants, also known as second or third generation immigrants, 

are a relatively large minority in an educational system. Their knowledge of the 

Slovenian language is very diverse. They are not entitled to any kind of systematic 

help at any stage of educational system, even though school success and realizing 

one’s own potential play a very important role in everyone's live. Lack of specific 

academic vocabulary, including math vocabulary, is often overlooked. This could 

obstruct their school knowledge acquisition, achieving the adequate level of math 

literacy and consequentially the ability to use math in everyday life. Early formal and 

informal children’s experiences with numbers and values, motivation for learning, 

positive attitude towards math, properly developed executive functions, motor skills, 

visual perception, visual-motor integration, learning and math language with 

corresponding vocabulary are very important parts in math learning and transferring 

math knowledge into everyday use. Developing appropriate prerequisites for learning 

with focus on vocabulary is particularly important for immigrants’ children. Math 

language is more demanding, abstract and specific than the social language. In 

kindergarten and school basic math vocabulary is rarely systematically represented. 

For immigrants’ children context learning is not enough. They need additional 

systematic teaching with many repetitions, incorporation of play, direct and model 

teaching, pictures, motor activities, collaborative learning, writing ... Early 

interventions in kindergarten could improve children’s readiness for math learning in 

school and enable better achievements. Regular and ongoing collaboration with 

parents is crucial for children’s effective development.  

The purpose of the research was to form, test and evaluate math vocabulary training 

for kindergarten children in 25 meetings. It was based on play, pictures, motor 

activities, repetition, direct and systematic learning. It included four preschool children 

of second or third generation of immigrants with average or above the average 

overall functioning, which was assessed by their preschool teachers, and troubles 

with expressing their knowledge more or less because of language. Training activities 

were designed in accordance with the expectations about children’s vocabulary 

knowledge in the beginning of the elementary school, their math vocabulary 

background and their interests. Vocabulary knowledge before the training varies 

greatly between areas and also among the children. They know sufficiently a little bit 

more than a half of all tested words. The results, based on the comparison of initial 

and final knowledge, shows the training efficacy. The quantity and quality of math 

vocabulary in every child has been improved. Parents and preschool teachers are 

satisfied with the training and the results. In their opinion, activities were appropriate 

considering children’s stage of development and their needs. Children confirm that 

the training included attractive and interesting activities. 

KEY WORDS: second and third generation immigrants, preschool children, math 

vocabulary, training.   
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1 UVOD 

V slovenske vrtce in šole se vse pogosteje vključujejo otroci priseljenci (»Otroci, tuji 

drţavljani, ki obiskujejo vrtec, po starosti in spolu, Slovenija, letno«, b. d.; »Tuji 

učenci v rednih in prilagojenih programih osnovne šole po drţavi drţavljanstva, 

Slovenija, letno«, b. d.), in čeprav se število otrok druge in tretje generacije 

priseljencev ne beleţi, lahko sklepamo, da tudi njihovo število narašča. Rečemo 

lahko, da predstavljajo eno izmed večjih manjšinskih skupin, ki se vključuje v 

slovenski vzgojno-izobraţevalni sistem, a zanje kljub temu še ni ustrezno poskrbljeno 

(Huddleston, Bilgili, Joki in Vankova, 2015). Izobrazba je pomemben dejavnik, ki 

vpliva na kakovost ţivljenja in zadovoljstvo z njim, samopodobo, vključenost v 

socialno okolje, zmanjšuje dejavnike tveganja pri posamezniku (Gracin, 2016) …, 

zato je pomembno, da ima vsak posameznik zagotovljene pogoje, ki mu omogočajo 

doseganje svojih potencialov (Clemson in Clemson, 1994).  

Otrokom priseljencev eno izmed pomembnih ovir v procesu pridobivanja znanja in 

doseganja ţelene izobrazbe pogosto predstavlja jezik – učni in izobraţevalni 

(»Dejavniki učenja in veselje učencev z matematiko«, 2007; Kolednik, 2010). 

Matematika navadno ţe sama po sebi velja za enega teţjih predmetov (Flere, 

Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc in Kirbiš, 2009), zaradi česar otroci do njega pogosto 

čutijo strah in odpor. Zgodnje izkušnje otrok z matematiko, vključno z matematičnim 

besediščem in jezikom, so ključne za nadaljnje učenje (Aubrey, Dahl in Godfrey, 

2006; Barnes, Grifenhagen in Dickinson, 2016; Donlan, 1998), saj prispevajo k 

pridobivanju izkušenj, ustrezno oblikovani pristopi in dejavnosti pa lahko vsaj delno 

pripomorejo k pozitivnemu odnosu do matematike.  

Otroci priseljencev do dodatnih oblik pomoči zaradi teţav z usvajanjem jezika niso 

upravičeni (Jelen Madruša, 2015), kar pa lahko vodi do njihove manjše učne 

uspešnosti ali neuspešnosti pri matematiki (»Dejavniki učenja in veselje učencev z 

matematiko«, 2007; Hanuš, 2010; Kolednik, 2010). Pogosto ostanejo spregledani 

(Hanuš, 2010) ali pa so njihove teţave napačno razumljene. Klub temu da večina 

vsaj delno prihaja v stik s slovenskim jezikom ţe od rojstva, je zanje usvajanje 

učnega jezika še vedno zelo zahtevno, če pa temu dodamo še bolj specifičen 

matematični izobraţevalni jezik in učenje abstraktnih vsebin v nezadostno usvojenem 

jeziku (Durkin in Shire, 1993; Jamison, 2000), teţave niso presenetljive. Zavedanje 

pedagogov, staršev in strokovnih delavcev o pomembnosti sistematičnega 

poučevanja matematičnega besedišča ter tudi o učenju maternega jezika je še šibko 

(Riccomini, Smith, Hughes in Fries, 2015; Viţintin, 2010), kar pa zmanjšuje moţnosti 

otrok za premostitev ali vsaj omilitev teţav, ki izhajajo iz drugojezičnosti.  

Magistrsko delo sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. V okviru teoretičnih 

izhodišč je predstavljen pojem priseljencev druge in tretje generacije v povezavi s 

procesom vzgoje in izobraţevanja, njihove potencialne teţave med šolanjem in 

sistemske oblike pomoči, do katerih so upravičeni. V nadaljevanju je v povezavi s 

priseljenci opredeljena matematična pismenost, ki spada med eno izmed pismenosti, 
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ki jo posameznik potrebuje za kakovostno ţivljenje. Matematična pismenost temelji 

na matematičnem znanju, zato so navedeni in nekoliko podrobneje opisani tudi 

predpogoji za zgodnje učenje matematike – formalne in neformalne izkušnje s števili 

in količinami, motivacija in pozitiven odnos do matematike, izvršilne funkcije, fino- in 

grafomotorične spretnosti, vidno zaznavanje, vidno-motorična integracija, učni in 

matematični jezik ter matematično besedišče. Skladno z vsebino empiričnega dela, ki 

je osredotočena na matematični jezik oz. besedišče, so opredeljene nekatere 

strategije poučevanja, ki jih je treba kombinirati pri poučevanju besedišča v 

predšolskem obdobju oz. v začetnih letih šolanja. Mednje spadajo direktno in 

modelno poučevanje, uporaba besed v kontekstu, pisanje, sodelovalno učenje, 

gibanje in predvsem usmerjena igra. Teoretični del se zaključuje s poudarjeno vlogo 

staršev pri učenju besedišča in pomenom medsebojnega sodelovanja za učinkovito 

pomoč otroku.  

Glavni namen teoretičnega dela je poudariti zahtevnost matematičnega jezika in 

njegov vpliv na uspešnost pri matematiki ter osvetliti pomen obvladovanja osnov 

matematičnega jezika in besedišča pri otrocih priseljencev ţe pred vstopom v šolo, 

hkrati pa predstaviti izhodišča, na podlagi katerih je bil zasnovan empirični del. V 

sledenjem nas je zanimalo, v kolikšni meri namensko izbrani šestletniki poznajo 

matematično besedišče, kakšna je učinkovitost za raziskavo oblikovanega treninga 

za krepitev besedišča preko igre, sodelovalnega učenja, gibanja, petja … v skupinski 

obliki dela, kako so z njim zadovoljni starši in vzgojiteljice ter v kolikšni meri so otroci 

motivirani za dejavnosti, izvedene v okviru omenjenega treninga.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 IZOBRAŢEVANJE PRISELJENCEV  

2.1.1 OPREDELITEV IN VKLJUČEVANJE V IZOBRAŢEVALNI SISTEM 

Znanje, izobrazba in vseţivljenjsko učenje so eni izmed pomembnejših dejavnikov 

vplivanja na kakovost ţivljenja, vključenosti v socialne mreţe in zmanjšanja tveganja 

za izpostavljenost negativnim oz. rizičnim dejavnikom (Gracin, 2016). Šolanje je tako 

obdobje, ki lahko zelo zaznamuje ţivljenje vsakega posameznika, politika 

vključevanja otrok priseljencev v vzgojno-izobraţevalni sistem pa igra pomembno 

vlogo pri integraciji otrok priseljencev v druţbo med šolanjem in pozneje v ţivljenju 

(»Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraţevalni sistem«, 2017).  

Na področju vzgoje in izobraţevanja se priseljence, ki imajo zaradi širokega spektra 

dejavnikov in njihovega sovplivanja pogosto pomembnejše teţave pri vključevanju v 

vzgojno-izobraţevalno delo in širše okolje kot vrstniki, na podlagi Strategije 

vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji (2007) opredeljuje kot predstavnike ene izmed petih skupin: 

1. Nekdanji priseljenci s slovenskim drţavljanstvom, ki so rojeni v Republiki 

Sloveniji in avtomatično postanejo tudi slovenski drţavljani (druga oz. tretja 

generacija priseljencev) ali pa so drţavljanstvo pridobili. 

2. »Tipični« priseljenci oz. priseljenci z dovoljenjem za začasno ali stalno 

prebivanje v Republiki Sloveniji, a brez slovenskega drţavljanstva.  

3. Prisilni priseljenci oz. begunci, osebe z začasno zaščito in prosilci za azil. 

4. Drţavljani drţav članic Evropske unije.  

5. Slovenski izseljenci in zdomci z ali brez slovenskega drţavljanstva, ki so se 

vrnili v Slovenijo.  

Stopnja usvojitve slovenskega jezika se med skupinami in znotraj skupin pogosto 

močno razlikuje, kljub temu pa se pričakuje, da učenci prve skupine, torej potomci 

priseljencev, slovenščino ob vstopu v šolo vsaj delno obvladajo (prav tam). Ţe od 

zgodnjega otroštva so namreč preko vključevanja v dejavnosti okolja, vrtec in 

pozneje v šolo pogosto vpeti v naravno usvajanje jezika okolja, zanje drugega jezika, 

nekateri pa se z njim srečajo ţe v druţini (Prebeg-Vilke, 1995). V Sloveniji je bilo leta 

2012 med petnajstletniki 2,2 % učencev, rojenih v tujini, in 6,5 % učencev 

priseljencev druge generacije. Ocene iz istega leta kaţejo, da naj bi v manj kot 

polovici primerov doma govorili slovenski jezik (42 %), med vsemi učenci pa naj bi 

odstotek učencev, ki izhajajo iz druţin, ki v domačem okolju ne govorijo slovenskega 

jezika, znašal 4,6 (Huddleston, Bilgili, Joki in Vankova, 2015). Otroci so tako razpeti 

med dve kulturi – kulturo druţine in kulturo druţbe. Prva od otrok pogosto pričakuje 

ohranjanje kulture in maternega jezika, druga pa obvladovanje slovenščine (Hanuš, 

2010). Le-te mnogi ne usvojijo do stopnje, ki bi jim omogočala nemoteno vključevanje 

in sledenje procesu izobraţevanja (»Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja v RS«, 2007), posledično pa tudi ne 

visoke izobrazbe (Lesar, 1998). 
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Priseljenci v slovenskem šolskem prostoru oblikujejo manjšinsko skupnost, ki je 

večinoma prikrajšana oz. ji ni zagotovljena količina podpore, pomoči ali spodbud, ki bi 

jo priseljenci kot predstavniki omenjene manjšine potrebovali. Poročilo Indeks politik 

integracije migrantov (Migrant Integration Policy Index oz. MIPEX) za leto 2014, v 

katerem so zajeti opisi oz. primerjave stanj med posameznimi drţavami (32 

evropskih drţav, Zdruţene drţave Amerike, Kanada, Juţna Koreja, Japonska, 

Avstralija in Nova Zelandija), Slovenijo na področju uspešnosti vključevanja 

priseljencev v izobraţevalni sistem uvršča na 26. mesto izmed 38 drţav. Rezultati 

primerjav kaţejo največje pomanjkljivosti na področju prepoznavanja posameznikovih 

potreb v procesu izobraţevanja, pri kakovosti nudene pomoči, svetovanju in finančni 

ter tehnični podpori šolam. Šolam in druţinam priseljencev ni nudeno zadosti 

spodbud pri nadaljnjem vključevanju v druţbo, šola pa je pogosto spregledan, čeprav 

pomemben dejavnik vključevanja priseljencev v novo druţbo (Huddleston, Bilgili, Joki 

in Vankova, 2015). Četudi je med otroki ţe ob vstopanju v osnovno šolo zaznati 

velike razlike na vseh področjih njihovega razvoja in znanja, slovenski šolski sistem 

še ni zadosti inkluzivno naravnan. Priseljenci in potomci priseljencev so pogosto 

izobraţevalno in socialno odrinjeni na obrobje, razlike med učenci pa se med 

šolanjem ohranjajo ali poglabljajo (Lesar, 2013). Pridobitev vsaj osnovne oz. 

srednješolske izobrazbe je v današnjem svetu postala nujna. Šolska neuspešnost je 

namreč ključen vzrok pogoste poznejše brezposelnosti, kar pa pomembno prispeva k 

ţivljenju na socialnem obrobju (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in 

Bregar Golobič, 2008). Občutek nedoseganja lastnih potencialov, niţja doseţena 

izobrazba, predčasno opuščanje šolanja in neuspešnost pri socialnem vključevanju 

se pogosto prenesejo tudi v naslednje generacije, zato je treba poskrbeti za 

zagotavljanje moţnosti enakega in pravičnega vključevanja na vseh področjih 

(»Zelena knjiga – Migracije in mobilnost: izzivi in priloţnosti za izobraţevalne sisteme 

v EU«, 2008).  

 

2.1.2 PROGRAMI POMOČI  

V obdobju zgodnjega otroštva otrok razvija veščine in usvaja znanja, ki močno 

prispevajo k uspešnosti pri učenju v šoli. Programi pomoči in podpore so v tem 

obdobju zato najučinkovitejši, sploh če omogočajo usvajanje in izpopolnjevanje znanj 

in veščin, ki predstavljajo temelje za nadaljnje učenje (Cameron, Brock, Murrah, Bell, 

Worzalla, Grissmer in Morrison, 2012).  

V Slovenijo je bilo v obdobju med letoma 1995 in 2017 iz tujine priseljenih 323.713 

ljudi (»Selitveno gibanje prebivalstva, kohezijske regije, Slovenija, letno«, b. d.), 

glede na registrski popis iz leta 2015 pa naj bi v Sloveniji ţivelo pribliţno 10.000 

potomcev priseljencev (oba ali vsaj eden od staršev s prvim prebivališčem v tujini) 

(»Mednarodni dan migrantov«, 2017). V letu 2007 naj bi bilo med slovenskimi 

osnovnošolci dobrih 20 % otrok z vsaj enim staršem, rojenim v tujini (»Dejavniki 

učenja in veselje učencev z matematiko«, 2007). Natančnih in uradnih podatkov o 
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številu priseljencev druge ali tretje generacije ni, a glede na visoka števila na novo 

priseljenih (v povprečju dobrih 18.000 letno v zadnjih desetih letih) (»Meddrţavne 

selitve po starostnih skupinah, drţavljanstvu in spolu, Slovenija, letno«, b. d.) in 

večanje števila otrok tujcev v vrtcih (od leta 2006 se je število povzpelo iz 77 otrok s 

tujim drţavljanstvom na 4.681) (»Otroci, tuji drţavljani, ki obiskujejo vrtec, po starosti 

in spolu, Slovenija, letno«, b. d.) in osnovnih šolah (samo v zadnjih treh letih se je 

število otrok s tujim drţavljanstvom povečalo za več kot 2.000) (»Tuji učenci v rednih 

in prilagojenih programih osnovne šole po drţavi drţavljanstva, Slovenija, letno«, b. 

d.) se predvideva, da je tudi otrok priseljencev druge ali tretje generacije veliko in bo 

število še naraščalo. Področje nudenja pomoči pri učenju jezika je sistemsko kljub 

temu še nezadostno urejeno. Stanje je problematično predvsem v predšolskem 

obdobju, tako za otroke, ki so vključeni v vrtec, kot tudi tiste, ki niso (Knez, 2018). Z 

izdanimi uredbami, strategijami, pobudami, izvedenimi projekti … se je stanje začelo 

izboljševati (»Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraţevalni 

sistem«, 2017), a se še vedno kaţejo številne pomanjkljivosti, ki otrokom oteţujejo 

vključevanje v učni proces in socialno okolje. Poleg ţe omenjenih pomanjkljivih 

zakonskih podlag za integracijo in potrebnih sredstev za vključevanje ter 

neoblikovanih oz. pomanjkljivo oblikovanih instrumentov in strategij za vključevanje 

otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraţevanja (oblike pomoči, strokovna znanja 

zaposlenih, prilagoditve, časovne omejitve, statusi …) vzroki teţav izvirajo tudi iz 

pomanjkanja ustreznih spretnosti in strokovnih znanj strokovnih delavcev za 

kakovostno in trajno sodelovanje s starši priseljenci (komunikacija, poznavanje jezika 

in kulture, vključevanje staršev v izobraţevanje otroka …), učnih ur, gradiv, ustrezno 

usposobljenih učiteljev za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, izobraţevanj 

za strokovne delavce …, neustreznega vrednotenja pomena ohranjanja kulture in 

jezika otrok priseljencev ter neenako vrednotenje le-teh v primerjavi s kulturo in 

jezikom slovenskega okolja (»Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov 

migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji«, 2007). Otroci se 

opismenjujejo v slovenskem jeziku, pogosto preden se opismenijo v maternem 

jeziku, kar pomeni, da jim materni jezik pri učenju njihovega drugega jezika ni v oporo 

(Baloh, 2015; Hanuš, 2010), kar vpliva tudi na pojav jezikovnih primanjkljajev in učne 

neuspešnosti (Hanuš, 2010).  

 

2.1.2.1 PETSTOPENJSKI PROGRAM POMOČI  

Otroci iz drugačnih socialno-kulturnih okolij in drugojezični otroci so zaradi bistveno 

večjih teţav pri usvajanju šolskih znanj in veščin ter neuspešnosti oz. niţje 

uspešnosti lahko opredeljeni kot otroci s splošnimi učnimi teţavami. Teţave se lahko 

pojavljajo na kontinuumu od blaţjih do teţjih oblik pri enem ali več šolskih predmetih, 

lahko so prisotne le določen čas ali pa so dolgotrajne oz. vseţivljenjske (Magajna 

idr., 2008). Ti otroci so upravičeni do prilagojenih metod in oblik dela pri pouku, 

vključitve v dopolnilni pouk in preostale oblike individualne ter skupinske pomoči 

(»Zakon o osnovni šoli«, 1996). V osnovni šoli naj bi se tovrstna pomoč vršila preko 
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petstopenjskega programa pomoči učencem z učnimi teţavami, in sicer po naslednjih 

stopnjah (Magajna idr., 2008):  

1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega 

bivanja ter varstva (dobra poučevalna praksa, diferenciacija in 

individualizacija); 

2. pomoč šolske svetovalne sluţbe (psiholog, pedagog, socialni delavec, 

socialni pedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog);  

3. dodatna individualna in skupinska pomoč (učitelj, specialni in 

rehabilitacijski pedagog, psiholog, pedagog, socialni pedagog); 

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove; 

5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Pomoč učitelja oz. učiteljev na prvi stopnji je redna, trajna in prilagodljiva. Če pri 

učencu ni ţelenega napredka, se otroka s soglasjem staršev vključi v pomoč na drugi 

stopnji, kjer se natančneje opredelijo ovire pri doseganju ciljev, močna področja in 

morebitna nadarjenost. Če napredka še vedno ni, se na tretji stopnji poleg občasne 

pomoči po potrebi izvede še dodatna diagnostika, na četrti stopnji pa se s 

svetovanjem in pomočjo šoli, učiteljem, učencu in staršem priključi še zunanja 

ustanova. Na podlagi otrokovih vzgojno-izobraţevalnih potreb se zanj ţe v začetku 

pripravi izvirni delovni projekt pomoči, ki se sproti evalvira in prilagaja glede na 

otrokove potrebe (prav tam). Učenci iz drugojezičnega okolja niso uvrščeni med 

osebe s posebnimi potrebami (razen ob sopojavljanju drugih teţav oz. 

primanjkljajev), zaradi česar do usmeritve v Program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, torej do pomoči na prej omenjeni peti stopnji niso 

upravičeni (Jelen Madruša, 2015). 

 

2.1.2.2 PROGRAM SOOČANJE Z IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA (SIMS)  

Program Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS) je bil oblikovan v sklopu 

projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike med letoma 2014 in 2020 in javnega razpisa 

Krepitev socialnih in drţavljanskih kompetenc strokovnih delavcev, v obdobju od 13. 

5. 2016 do 30. 9. 2021, sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za izobraţevanje, 

znanost in šport. Temelji na razvoju vrednot multikulturnosti in usposabljanju 

delavcev na področju vzgoje in izobraţevanja, in sicer z namenom izboljšanja 

vključevanja otrok iz drugih kulturnih in jezikovnih okolij v slovenski vzgojno-

izobraţevalni sistem ter izobraţevanja strokovnih delavcev za delo z otroki priseljenci 

in strokovnimi delavci, ki te otroke poučujejo. Program je usmerjen tako na otroke, ki 

se na novo vključujejo v programe vzgoje in izobraţevanje, kot tudi na otroke, ki so 

vanje ţe vključeni, njihove druţine, sošolce, učitelje, vzgojitelje, strokovne in 

vodstvene delavce (»O projektu«, b. d.). Ključno je, da gre za otroke, ki ne poznajo 

slovenske kulture in jezika, potrebujejo pa podporo in pomoč pri vključevanju v okolje 

ter uresničevanju lastnih potencialov (Jelen Madruša in Majcen, 2018). 
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V dejavnosti programa SIMS je vključenih 90 vzgojno-izobraţevalnih ustanov. Otroci 

so vključeni v dodatne dejavnosti za razvoj potrebnih znanj in veščin za izboljšanje 

zmoţnosti sporazumevanja, uspešnosti pri izobraţevanju in moţnosti socialnega 

vključevanja, hkrati pa so v proces pridobivanja potrebnih kompetenc vključeni še 

starši in strokovni ter vodstveni delavci. Na podlagi zaključnih ugotovitev je cilj 

oblikovati primer programa dela z otroki priseljencev za predšolsko, osnovnošolsko in 

srednješolsko izobraţevanje, ob tem pa vzpostaviti mreţe strokovnjakov in zavodov, 

ki bodo svoja znanja in pomoč širili naprej. Dolgoročno je s spodbujanjem 

sodelovanja med druţinami in šolo, lokalnim okoljem ter širšo druţbo moč vplivati 

tudi na sprejemanje, odnos in vrednote druţbe (prav tam). 

Program je razdeljen na dva dela – neposredne vzgojno-izobraţevalne aktivnosti z 

otroki priseljencev in njihovimi druţinami ter usposabljanje strokovnih delavcev 

(strategije dela in vključevanja, izobraţevanja o strategijah dela in sodelovanju s 

starši, zakonske osnove, vzorčne ure …). Pri prvi vključitvi otroka v programe vzgoje 

in izobraţevanja se otroka in njegovo druţino v vrtec ali drugo ustanovo sprejme s 

posebnimi aktivnostmi za spodbujanje občutka sprejetosti in pripadanja (uvajalnica, 

»Dan dobrodošlice«). Staršem, predvsem mamam, so nudeni intenzivni tečaji 

slovenskega jezika, otroci v vrtcu so učenja le-tega deleţni v okviru rednih skupinskih 

dejavnosti (predvsem prvo starostno obdobje) in preko dodatnih ur (predšolski 

otroci), v osnovni šoli pa so deleţni strnjenega intenzivnega tečaja slovenskega 

jezika oz. nadaljevalnega tečaja slovenščine. V osnovni šoli se otrokom ponudijo 

dejavnosti za ohranjanje njihovega jezika in kulture, pomoč in podporo za 

premagovanje učnih teţav zaradi nezadostnega obvladanja jezika, razlik v učnih 

načrtih oz. šolskih sistemih, kulturne različnosti ali slabše socialne vključenosti, zanje 

pa se ob sodelovanju učiteljev, staršev in otroka pripravi tudi individualni načrt 

aktivnosti (prilagoditve, doseganje standardov znanja, vključevanje v socialno okolje). 

Med otrokovim izobraţevanjem so organizirane dejavnosti za krepitev proţnosti 

(pozitivno odzivanje oz. prilagajanje na negativne ţivljenjske izkušnje) in občutka 

sprejetosti (učitelj zaupnik, počitniške in prostočasne dejavnosti), aktivnosti za 

izboljšanje socialne vključenosti in dejavnosti za krepitev vrednot multikulturnosti 

(roditeljski sestanki, učenci prostovoljci, sodelovanje s širšim okoljem, prireditve) 

(»Program SIMS – ›Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja‹«, b. d.) … 

 

2.2 MATEMATIČNA PISMENOST  

Izobraţevanje na eni strani pomeni pridobivanje znanja, po drugi strani pa nudi 

priloţnost za socializacijo in pridobivanje veščin ter znanj, potrebnih za uspešno 

vključitev v (novo) druţbeno okolje (»Vključevanje otrok priseljencev v slovenski 

vzgojno-izobraţevalni sistem«, 2017). Mednje spada tudi matematična pismenost, ki 

je opredeljena kot zmoţnost posameznika, da prepozna in tudi razume vlogo 

matematike v vsakdanjem ţivljenju, sprejema utemeljene odločitve ter uporablja 

matematiko za potrebe ţivljenja (Cotič in Felda, b. d.) oz. »kot zmožnost analiziranja, 
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utemeljevanja in učinkovitega sporočanja svojih zamisli in rezultatov pri oblikovanju, 

reševanju in interpretaciji matematičnih problemov v različnih situacijah« (Šterman 

Ivančič, Štigl in Štraus, 2016, str. 49). Zajema matematično mišljenje in zahteva rabo 

matematičnih konceptov, postopkov, znanj ter orodij pri opisovanju, razlagi in 

napovedi dogodkov (prav tam). Skladno s tem se spreminja tudi poučevanje 

matematike. V preteklosti je bila matematika usmerjena bolj na poučevanje računskih 

operacij in avtomatizacijo le-teh, postopoma pa v ospredje vse bolj stopa razvoj 

matematičnega mišljenja – kako, kje in kdaj uporabiti matematična znanja, z 

namenom otroke opremiti za učinkovito uporabo matematike v vsakdanjem ţivljenju 

(Kokol-Voljč, 1995). Matematična pismenost se namreč razvija v šolskem kontekstu, 

saj temelji na strukturiranem in organiziranem procesu pridobivanja matematičnega 

znanja v povezavi z vsakdanjim ţivljenjem, rezultati pa se kaţejo v naravnem in 

socialnem okolju posameznika. Ne gre samo za računsko pismenost, temveč za 

razumevanje matematičnih vsebin in pristop k reševanju situacij, v katerih so bile 

prepoznane matematične vsebine, zato pa je potrebna ustrezna usvojenost temeljnih 

matematičnih znanj ter spretnosti v povezavi z vsakdanjim ţivljenjem (Cotič, 2010). 

Matematika spada med enega temeljnih predmetov na vseh stopnjah izobraţevanja, 

glede na povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole pa tudi med 

najzahtevnejše. Učenci imajo izmed treh glavnih predmetov (slovenski jezik, tuj jezik 

in matematika) pri matematiki v povprečju najniţjo povprečno oceno, prav tako pa je 

zaključena ocena pri matematiki pogosto niţja od končnega splošnega učnega 

uspeha. Doseţki pri matematiki v osnovni šoli nikakor niso zanemarljivi, saj so dober 

napovednik uspešnosti v srednji šoli (Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc in Kirbiš, 

2009).  

Neuspešnost pri matematiki tudi po zaključku šolanja predstavlja ovire v delovanju 

posameznika v vsakdanjem ţivljenju in na njegovi poklicni poti (Garnett, 1998). 

Mednarodna raziskava PISA iz leta 2015, ki se ne osredotoča samo na znanja, 

vezana strogo na učne načrte, temveč na splošno matematično znanje (»Pisa«, b. 

d.), kaţe, da slovenski petnajstletniki na področju matematične pismenosti dosegajo 

rezultate nad mednarodnim povprečjem, pri tem pa se pojavlja razkorak med doseţki 

učencev, katerih materni jezik je slovenščina (t. i. naravni govorci), in priseljencev 

(»Pisa 2015«, b. d.), ki v domačem okolju pogosto govorijo v jeziku, ki se razlikuje od 

jezika okolja oz. od učnega jezika (ob podobnem socialno-ekonomskem statusu 

druţin). Med slovenskimi osnovnošolci naj bi bilo okrog 10 % otrok, ki v domačem 

okolju nikoli ali samo včasih govorijo slovensko. Odstopanja oz. slabši rezultati pri 

matematičnih vsebinah so vidni ţe v niţjih razredih, med osnovnim šolanjem pa se 

razkorak med rezultati otrok obeh skupin še poveča (»Dejavniki učenja in veselje 

učencev z matematiko«, 2007). Doseţki priseljencev pri matematiki so v primerjavi z 

naravnim govorcem slovenščine pomembno niţji tudi v času srednje šole, teţave pa 

izvirajo predvsem iz pomanjkljivega poznavanja slovenščine kot učnega jezika 

(Kolednik, 2010), saj ga doma ne morejo ustrezno krepiti (»Zelena knjiga – Migracije 

in mobilnost: izzivi in priloţnosti za izobraţevalne sisteme v EU«, 2008). 
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2.3 PREDPOGOJI ZA UČENJE MATEMATIKE 

2.3.1 FORMALNE IN NEFORMALNE IZKUŠNJE S ŠTEVILI IN KOLIČINAMI 

Čas, ki je v otrokovem domačem okolju namenjen matematičnim dejavnostim, je za 

nadaljnji razvoj matematičnega znanja izredno dragocen in pomemben (DeFlorio, 

2011; Donlan, 1998; Shanley, Clarke, Doabler, Kurtz-Nelson in Fien, 2017), 

dopolnitev z bolj formalnim pristopom v vrtcu, ki naj bi poskrbel za temeljito pripravo 

na nadaljnje zahteve in olajšal prehod v osnovno šolo (Kavkler, Tancig, Magajna in 

Aubrey, 2000), pa še dodatno pripomore k razvijanju temeljnih matematičnih znanj 

(Donlan, 1998). Ta predstavljajo osnovo za pridobivanje in nadgradnjo znanja v 

obdobju šolanja (Beck, Lind, Geertsen, Ritz, Lundbye-Jensen in Wienecke, 2016).  

Na matematično znanje pomembno vplivajo formalne in neformalne izkušnje 

(Shanley, Clarke, Doabler, Kurtz-Nelson in Fien, 2017), čas, ki ga starši in/ali 

vzgojitelji v obdobju pred vstopom v šolo namenjajo dejavnostim, vezanim na 

matematiko, oblike izbranih dejavnosti ter besedišče, ki ga pri tem uporabljajo 

(Donlan, 1998), spontane kot tudi namenske dejavnosti in igra, interakcija z vrstniki in 

odraslimi, druţabne in didaktične igre, risanke, pravljice, pesmi, izštevanke … 

(Aubrey, 1997; Van de Rijt idr., 2003). V prvi vrsti izkušnje otrok z matematiko tako 

prihajajo iz njegovega vsakdanjega ţivljenja. Otrok primerja, razvršča in grupira 

igrače, šteje stvari, meri, ustvarja in prepoznava simbole, spoznava odnose med 

predmeti, spoznava čas (»Kurikulum za vrtce«, 1999) …, s pridobljenimi izkušnjami 

pa nato povezuje osnovne matematične pojme, pridobljene s formalnimi oblikami 

izobraţevanja (Vipavc in Kavkler, 2015). Za razvoj matematičnega mišljenja se mora 

otrok namreč soočati z osmišljenimi matematičnimi sistemi, ki so podobni ali enaki ţe 

izkušenim situacijam (Kokol-Voljč, 1995). Ob soočanju s konkretnimi matematičnimi 

problemi, podprtimi s smiselnimi konkretnimi ali slikovnimi materiali v otroku bliţnjih 

situacijah, poleg matematičnih veščin, spretnosti in mišljenja (številske predstave, 

koncept računanja, štetje …), otrok krepi tudi logično mišljenje, sposobnosti 

generalizacije, povezovanja, sklepanja, seriacije, klasifikacije, konzervacije, strategije 

reševanja problemov (Van de Rijt idr., 2003) …  

Zgodnje formalno poučevanje matematike ne pomeni nujno tudi večje uspešnosti 

otrok (Kavkler, Tancig, Magajna in Aubrey, 2000). Vrtčevsko poučevanje matematike 

je namreč bolj celostno usmerjeno, otrok pa gradi svoje znanje na podlagi osmišljenih 

in poznanih vsakodnevnih dejavnosti, medtem ko je matematika v osnovni šoli 

bistveno bolj usmerjena k doseganju določenih, tudi precej ozko usmerjenih ciljev. 

Osnove, ki jih otrok s seboj prinese v šolo, so glede na nadaljnjo uspešnost pri 

matematiki zato izredno dragocene (Aubrey, Dahl in Godfrey, 2006). Med drugim je 

zelo pomembno, da otrok pozna števila oz. vse moţne predstavitve danega števila – 

simbol (npr. 5), grafični prikaz (npr. 5 muck) in besedno poimenovanje (npr. pet) – ter 

obvlada povezavo med njimi (npr. prešteje število muck, poveţe s številom 5 in pove, 

da je to pet) (Shanley, Clarke, Doabler, Kurtz-Nelson in Fien, 2017). Otroci, uspešni 

pri matematičnih veščinah ţe v predšolskem obdobju, imajo navadno višje rezultate 
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tudi pozneje. Pri otrocih, ki pri tovrstnih dejavnostih počasi napredujejo in imajo manj 

znanj, obstaja majhna verjetnost, da bodo uspeli premostiti primanjkljaj in se ustrezno 

hitro ter uspešno soočati z matematičnimi dejavnostmi, sploh če niso deleţni 

zgodnjih, aktivnih in intenzivnih oblik pomoči (Aubrey, Dahl in Godfrey, 2006).  

S teţnjo po podpori in pomoči otrokom s teţavami in zaostanki pri zgodnjem 

usvajanju matematičnih veščin so bili oblikovani programi za krepitev aritmetičnih in 

drugih veščin, a se pogosto dogaja, da doseţen napredek ni zadovoljiv in se otroci 

ţe v začetku šolanja soočajo s teţavami (Shanley, Clarke, Doabler, Kurtz-Nelson in 

Fien, 2017). Bogate izkušnje z osnovnimi koncepti in matematičnimi problemi tako 

niso nujno zagotovilo uspešnega in učinkovitega usvajanja matematike v šoli 

(Garnett, 1998; Knez, 2018). Otroci se lahko kljub ustrezno razvitim veščinam in 

širokim spektrom neformalnih izkušenj soočajo s teţavami. Te lahko izhajajo iz 

povezovanja ţe znanega s formalnimi postopki, prehoda iz konkretnega na abstraktni 

nivo, vpeljevanja matematičnih simbolov in jezika (Garnett, 1998), učenje 

matematičnih pojmov v povezavi z matematičnimi koncepti v šolskem kontekstu pa 

zaradi vpliva domačega drugačnega jezikovnega ter kulturnega okolja pogosto 

predstavlja svojevrsten izziv tudi za otroke priseljence (Knez, 2018).  

 

2.3.2 MOTIVACIJA IN POZITIVEN ODNOS DO MATEMATIKE 

Matematično anksioznost in motivacijo za učenje matematike bi lahko pojmovali kot 

dve nasprotujoči si stanji, ki ju najdemo vsako na svojem koncu kontinuuma, pa 

vendarle sta med seboj zelo povezani in posamično ter v medsebojni interakciji 

vplivata na uspešnost pri matematiki. Motivacija za učenje matematike je vezana na 

posameznikovo vrednotenje pomembnosti matematičnih znanj, veščin in doseţkov, 

interes za učenje matematike oz. sodelovanje pri dejavnostih, vezanih na 

matematiko, ter na ţeljo po uspehu pri matematiki in matematičnih dejavnostih. 

Zajema predvsem pozitivne vidike in vplive, medtem ko matematična anksioznost 

vključuje preteţno negativne. Pretirana prisotnost strahu, nelagodja in zaskrbljenosti 

med matematičnimi dejavnostmi ter pogosto ţe ob sami misli nanje namreč močno 

oteţuje usvajanje matematičnih znanj (Wang, Shakeshaft, Schofield in Malanchini, 

2018).  

Motivacija za učenje matematike je še precej neraziskano področje, kljub temu da 

pomembno vpliva na usvajanje znanj in soočanje z matematičnimi dejavnostmi. 

Zunanja ali notranja motivacija, ki je deloma tudi nezavedna, otroku omogoči 

usmerjanje vedenja proti zastavljenemu cilju (Hannula, 2006). Za doseganje 

dolgoročnih rezultatov je bistvenega pomena notranja motivacija, ki jo je v razredu 

moč doseči z zagotavljanjem okolja, ki otroku omogoča samostojno in avtonomno 

odločanje oz. soočanje z matematičnimi nalogami in izkazuje potrebo po znanju oz. 

razrešitvi danega problema. K temu bistveno pripomorejo predvsem avtentične 

dejavnosti, povezane z otrokovim ţivljenjem (Waege, 2009), saj je v tovrstne situacije 

osebno vpleten, hkrati pa se mu njihovo reševanje zdi smiselno (Cotič in Felda, b. 
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d.). Kljub pomembni vlogi notranje motivacije je potrebno zavedanje, da slednja z leti 

upada. Otrok je notranje motiviran za raziskovanje, učenje, spoznavanje sveta 

predvsem v mlajših letih, pozneje pa tovrstna motivacija začne upadati oz. postaja 

vse bolj prisotna le v povezavi z določenimi področji, dejavnostmi, v ospredje pa 

prihaja zunanja motivacija, vezana na posledice dejanj, manj pa na sam proces 

doseganja cilja (Ryan in Deci, 2000). 

V razredu lahko učitelj k višji motivaciji otrok pripomore z zagotavljanjem učnega 

okolja in situacij, ki vključujejo in spodbujajo razvoj petih pomembnih motivacijskih 

dejavnikov za učenje matematike. Dejavniki so (Stipek, Salmon, Givvin, Kazemi, 

Saxe in MacGyvers, 1998): 

1. usmerjenost na učenje in razumevanje matematičnih konceptov in doseganje 

pravilnih odgovorov (orientacija na učenje in ne na rezultat); 

2. samozavest pri reševanju oz. zavedanje lastne kompetentnosti (ustrezna 

zahtevnost nalog); 

3. pripravljenost tvegati in reševati tudi zahtevnejše naloge; 

4. zadovoljstvo ob sodelovanju pri matematičnih dejavnostih, ki je močno 

povezano tudi z vztrajnostjo, fleksibilnostjo in ustvarjalnostjo mišljenja; 

5. pozitivna čustva. 

Poudarjanje omenjenih petih komponent ima pomembno vlogo pri soočanju z 

matematiko v vsakdanjem ţivljenju, saj z njimi krepimo optimističen pogled na 

matematiko, posledično pa večjo samoiniciativnost, vztrajnost, odločnost … pri 

spopadanju z matematičnimi problemi. Razvijanje slednjega je potrebno ţe v 

zgodnjem otroštvu, saj so otroci takrat s pesimističnim oz. negativnim odnosom do 

matematike bolj rizični za pojav teţav pri matematiki med šolanjem. Mlajši otroci so 

na splošno sicer še zelo optimistično naravnani, med šolanjem pa je zaznati 

povečano pojavljanje pesimizma in negativizma (Yates, 2002). Pravočasno 

posredovanje je še posebej pomembno, saj so čustvene teţave (npr. matematična 

anksioznost) poleg razvojne diskalkulije eden glavnih vzrokov za teţave pri učenju 

matematike, bolj ali manj izrazit strah oz. negativni občutki v povezavi z matematiko v 

šoli ali vsakdanjem ţivljenju pa se pojavljajo pri velikem številu ljudi (Mammarella, 

Caviola, Giofre in Borella, 2018). Prisotnost negativnih občutkov ne pomeni nujno 

tudi nizke motiviranosti in teţnje po izogibanju matematiki, prav tako pa visoka 

motivacija in nizka stopnja prisotnosti negativnih občutkov ne pomenita učinkovitega 

učenja in visokih rezultatov ter obratno (Wang, Shakeshaft, Schofield in Malanchini, 

2018). 

Motivacije ni mogoče neposredno opazovati in meriti, vpogled vanjo pa lahko 

pridobimo preko izraţanja v otrokovem vedenju (npr. učenje za test), kognitivnih 

funkcijah (pridobivanje novih znanj), njegovih čustvih (pozitivni ali negativni odzivi), 

prepričanjih, vrednotah (Hannula, 2006; Waege, 2009).  
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2.3.3 IZVRŠILNE FUNKCIJE 

Usvajanje matematičnih znanj je kompleksen proces, pri katerem pomembno vlogo 

igra vrsta sposobnosti, znanj, spretnosti in veščin, med katere spadajo tudi izvršilne 

funkcije. Teţko jih je enotno opredeliti in posledično tudi meriti, v grobem pa gre za 

mehanizme, ki nadzirajo in uravnavajo posameznikovo mišljenje ter dejanja (Miyake, 

Friedman, Emerson, Witzki, Howerter in Wager, 2000). Vključujejo inhibicijo in 

regulacijo vedenja, misli ter čustvenih odzivov, usmerjanje in vzdrţevanje pozornosti, 

samokontrolo, delovni spomin, prilagodljivost mišljenja … Nujno so potrebne za 

posameznikov kognitivni, socialni in psihološki razvoj, mentalno in psihično zdravje, 

uspeh v ţivljenju in šoli. Na šolski uspeh in ţe na samo pripravljenost na vstop v šolo 

imajo večji vpliv kot intelektualne sposobnosti in nivo predznanja. So eden izmed 

napovednikov posameznikovega uspeha v šoli na področju matematike in branja 

(Diamond, 2012). Višji nivo delovanja izvršilnih funkcij v predšolskem obdobju 

omogoča otrokom učinkovitejše učenje in hitrejše napredovanje pri usvajanju 

matematičnih znanj v nadaljnjem šolanju. Pri učencih s skromnejše razvitimi 

izvršilnimi funkcijami obstaja velika verjetnost, da se bodo pri matematiki soočali s 

teţavami (Bull in Scerif, 2001; Usai, Viterbori in Traverso, 2018).  

Na zmoţnost usvajanja in uporabe matematičnih znanj vplivajo predvsem delovni in 

dolgoročni spomin, hitrost procesiranja informacij (Usai, Viterbori in Traverso, 2018), 

inhibicija odzivanja (inhibicija misli in spomina, selektivna in usmerjena pozornost, 

samokontrola in disciplina), prilagodljivost mišljenja, rezoniranje, reševanje 

problemov in načrtovanje (Diamond, 2012) ter pozornost in koncentracija (Vipavc, 

2015).  

Delovni spomin, ki omogoča zadrţevanje informacij in njihovo miselno predelavo, 

vpliva na zmoţnost sledenja navodilom in njihovo izvedbo, generalizacijo, uvid v 

povezave med vsebinami in koncepti, prerazporejanje informacij (Diamond, 2012), 

štetje, pridobivanje številskih predstav, pisno in miselno računanje, reševanje 

aritmetičnih in geometrijskih problemov (Usai, Viterbori in Traverso, 2018) … Za 

matematična znanja sta potrebna tako vidno-prostorski kot tudi besedni delovni 

spomin, zaradi česar je obvladanje besednega jezika (besed, stavkov ali daljših 

besedil) nujno za ustrezno obdelavo preostalih informacij. V tesni povezavi z 

delovnim spominom je inhibicija odzivanja – inhibicija je podpora delovnemu 

pomnjenju (delovni spomin je količinsko omejen, zato učinkoviteje deluje ob 

odstranitvi notranjih in zunanjih motečih draţljajev) in delovno pomnjenje je podpora 

inhibiciji (ohranjanje cilja oz. naloge v mislih je pogoj za ustrezen odziv) (Diamond, 

2012). Pri matematiki pride inhibicija odzivanja do izraza predvsem pri priklicu 

ustreznih dejstev in postopkov ter reševanju matematičnih problemov (Usai, Viterbori 

in Traverso, 2018). Za slednje je pomembna tudi prilagodljivost mišljenja, ki se 

nanaša na način (ustaljeni postopki in novi načini) in perspektivo razmišljanja, 

zmoţnost prilagajanja situaciji in preklapljanja med situacijami, postavljanje prioritet, 

ustvarjalnost (Diamond, 2012), generalizacijo matematičnih dejstev in postopkov 

(Bull in Scerif, 2001) ... Omeniti je treba tudi zmoţnost usmerjanja in vzdrţevanja 



13 
 

pozornosti, ki omogoča osredotočanje na podrobnosti ter razumevanje celote. 

Povezana je z delovnim pomnjenjem, priklicem informacij iz spomina in inhibicijo 

odzivanja, pomembno vlogo pa igra tako pri sprejemanju navodil, izvajanju 

dejavnosti, reševanju problemov in prepoznavanju vzorcev (ponavljajoči vzorci nalog, 

števil) (Vipavc, 2015).  

Izvršilne funkcije je moč izboljšati oz. nanje vplivati s pomočjo različnih računalniško 

podprtih pristopov, čuječnosti, joge, aerobike (Diamond, 2012), vedenjsko-kognitivne 

metode, treningov socialnih veščin, učinkovitih učnih strategij, miselnih vaj, 

prilagajanjem okolja ... (Hudoklin, 2011).  

 

2.3.4 FINO- IN GRAFOMOTORIČNE SPRETNOSTI, VIDNO ZAZNAVANJE TER 

VIDNO-MOTORIČNA INTEGRACIJA 

Teţave na področju fino- in grafomotoričnih spretnosti (npr. pisanje, sestavljanje 

kock, risanje, uporaba škarij, manipuliranje z drobnimi predmeti …) so pogosto 

prisotne pri otrocih z motnjami avtističnega spektra, otroci z motnjami pozornosti in 

hiperaktivnosti, otroci z vedenjskimi teţavami ter otroci z učnimi teţavami, zaradi 

česar so teţave s fino motoriko v zgodnjem otroštvu pomemben pokazatelj nadaljnjih 

potreb otroka po specialno-pedagoški obravnavi (Cameron, Brock, Murrah, Bell, 

Worzalla, Grissmer in Morrison, 2012). Obratno je uspešnost na področju 

finomotoričnih spretnosti močno povezana z uspešnostjo pri matematičnih 

dejavnostih in uspehom na drugih izobraţevalnih področjih, hkrati pa je tudi napredek 

finomotorično spretnejših otrok na področju matematike med letom večji (Luo, Jose, 

Huntsinger in Pigott, 2007).  

Finomotorične dejavnosti v obdobju zgodnjega otroštva in pozneje v šoli predstavljajo 

eno izmed poglavitnejših dejavnosti in so ključne v procesu pridobivanja in 

izkazovanja znanja, pomembno vlogo pa imajo ţe pri dokazovanju pripravljenosti 

otroka za šolo (Pitchford, Papini, Outhwaite in Gulliford, 2016). Dobre finomotorične 

spretnosti otroku omogočajo manipuliranje z različnimi materiali, predmeti, oblikami, 

kar pa prispeva k izoblikovanju vizualnih miselnih povezav in prostorskih predstav 

(Luo, Jose, Huntsinger in Pigott, 2007; Pitchford, Papini, Outhwaite in Gulliford, 

2016), vsakdanji uporabi matematičnih konceptov (štetje, številske predstave, 

razvrščanje po barvi, obliki, velikosti, seštevanje in odštevanje), kar je za zgodnje 

učenje matematike ključno. Konkretni materiali, manipuliranje z njimi, gibanje 

izrezovanje, risanje … pripomorejo k uspešnejši izvedbi miselne naloge (npr. štetje s 

prsti, izrezovanje delov celote), finomotorične spretnosti pa so povezane tudi s 

hitrostjo predelovanja informacij in usvajanja znanja (Pitchford, Papini, Outhwaite in 

Gulliford, 2016). Gibanje naj bi spodbujalo mentalni razvoj, zaradi česar so motorično 

spretnejši otroci v prednosti. Ti bolj obvladujejo oz. so bolj učinkoviti in spretni kot 

vrstniki tudi pri zapisovanju števil in simbolov, ki otrokom omogoča večjo mero 

samostojnosti pri reševanju matematičnih problemov (Luo, Jose, Huntsinger in Pigott, 

2007).  
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V povezavi s kakovostjo zapisa je ţe v predšolskem obdobju treba nameniti 

pozornost tudi vidnemu zaznavanju in vidno-motorični integraciji, saj zmoţnost 

prerisovanja oblik pomembno vpliva na čitljivost pisanja (Daly, Kelley in Krauss, 

2003), hitrost zapisa pa vpliva tudi na hitrost reševanja matematičnih nalog (Kavkler, 

2011). Otroci s slabše razvitimi sposobnostmi vidnega zaznavanja in vidno-motorične 

integracije imajo pri zapisu pričakovano več teţav kot vrstniki, zaradi tega pa pogosto 

prihaja tudi do napak pri izračunih, reševanju matematičnih problemov in pri drugih 

matematičnih nalogah, pomanjkljivo usvojene pa so lahko tudi povezave med 

zapisom števila in predstavo o količini (Pitchford, Papini, Outhwaite in Gulliford, 

2016). Med šolanjem natančnost zapisa oz. risanja pri geometriji igra vse večjo 

vlogo, zaradi česar se teţave lahko še poglobijo (Pitchford, Papini, Outhwaite in 

Gulliford, 2016). 

Pri matematiki pomembno vlogo igrajo tudi slikovni in grafični prikazi, vizualno 

podobni simboli (števila, simboli za računske operacije …), različni vzorci, 

tridimenzionalni prikazi …, ki jih mora učenec natančno zaznati, prepoznati ključne 

informacije, razlikovati podobne prikaze in simbole, pri čemer je ustrezno vidno 

zaznavanje v povezavi s sposobnostjo orientacije na ploskvi ter v prostoru 

odločilnega pomena (Vipavc, 2015). Otroci s slabše razvitimi vidno-zaznavnimi 

sposobnostmi, prostorskimi predstavami in sposobnostjo vidno-motorične integracije 

imajo teţave z razumevanjem matematičnih konceptov in samega pojma števila, 

oblikovanjem slikovnih predstav pojmov, prepisovanjem s table, organizacijo in 

orientacijo na papirju, urejenostjo zapisov (vrstni red števil, podpisovanje, pisanje v 

ravni liniji ali stolpcu, risanje …), natančnostjo pri branju in bralnem razumevanju 

(Garnett, 1998).  

 

2.3.5 UČNI IN MATEMATIČNI JEZIK  

Ena izmed pomembnih veščin, ki se jih ob vstopu v šolo pričakuje od otroka, je 

ustrezna raven poznavanja in zmoţnosti pravilne uporabe slovenskega jezika, ki je 

poleg jezikov obeh manjšin edini učni jezik v slovenski javni osnovni šoli (»Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja«, 1996). Za učenje matematike je 

v prvi vrsti nujno potrebno obvladovanje učnega jezika, torej slovenščine, ki omogoča 

razlago matematičnega jezika oz. pretvarjanje simbolov oz. matematičnih izrazov v 

učni jezik (npr. razlaga simbola plus in njegovega pomena s svojimi besedami). To 

bistveno pripomore k uspešnosti pri učenju matematike, na razumevanje snovi in 

uspešnost pri matematiki pa pomembno vpliva tudi obvladovanje matematičnega 

jezika (Miller, 1993).  

Matematični jezik je »univerzalen jezik, ki presega kulturne, socialne in civilizacijske 

razlike« (Vipavc in Kavkler, 2015, str. 9) in predstavlja medij, ki pripomore k otrokovi 

interakciji z okoljem ter razumevanju le-tega (Monroe in Orme, 2002). Je skrbno 

načrtovan sistem simbolov, ki predstavljajo temeljne matematične koncepte (Miller, 

1993), zaradi česar je eno izmed ključnih orodij pri spoznavanju in učenju 
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matematičnih konceptov, jasno ter natančno matematično izraţanje pa pripomore k 

izboljšanju razumevanja osnovnih matematičnih konceptov. Otrokov vpogled v to, 

kako so stvari izrečene, namreč omogoča boljše razumevanje vsebine (Kaj?) in 

namena (Zakaj?) povedanega (Jamison, 2000).  

Matematični izobraţevalni jezik je specifičen, abstrakten (Durkin in Shire, 1993; 

Jamison, 2000; Vipavc, 2015) in v mnogih pogledih zahtevnejši od socialnega jezika 

(Durkin in Shire, 1993; Jamison, 2000). Vsebuje prefinjene, precizne, nevsakdanje 

besede, kompleksno stavčno strukturo, specifične lastnosti, sporočilo pa je 

mnogokrat teţko razbrati (brez opor, širšega konteksta za pomoč pri razumevanju) 

(Barnes, Grifenhagen in Dickinson, 2016). Od vsakdanjega oz. socialnega jezika ga 

razlikujejo predvsem brezčasnost, odsotnost čustvenih elementov in preciznost, ki 

otrokom predstavlja največ teţav. Matematični jezik je bolj natančen od socialnega in 

vsebuje manj nejasnosti ter dvoumnosti kot socialni jezik, kar je za otroke novo 

(Jamison, 1994). V matematičnem jeziku iščejo prikrite pomene sporočila, ki jih lahko 

prepoznavamo v socialnem, ne pa tudi v matematičnem jeziku, kar lahko vodi v 

napačno razumevanje sporočila (Clemson in Clemson, 1994; Jamison, 2000), prav 

tako pa je zanje zahtevno sklepanje in sprejemanje odločitev o nadaljnjih postopkih 

ter uporabljenih računskih operacijah zgolj na podlagi posameznih, za otroke pogosto 

abstraktnih besed v povedi (Vipavc, 2015). Še bolj zahteven postane z vpeljavo 

matematičnih simbolov, ki so ključni del matematičnega jezika. Slednjega je treba 

znati brati, pisati in govoriti in vse veščine otroke tudi poučevati oz. jim nuditi 

priloţnosti za urjenje (Clemson in Clemson, 1994).  

Otroci se ţe zelo zgodaj v osnovni šoli soočijo z reševanjem matematičnih besedilnih 

nalog in problemov, ki jim pogosto predstavljajo velik izziv in povzročajo številne 

teţave. Gre za kompleksne naloge, pri katerih na razumevanje naloge in uspešnost 

reševanja vplivajo razumevanje oblik predstavitve naloge (besedna, slikovna, 

konkretna) in vrstnega reda podanih informacij (vodeni ali nevodeni problemi), 

številski podatki (način zapisa števil, velikost števil, vrstni red števil v besedilu) ter 

jezika. Besedilo je lahko namreč zapisano preprosto, na zelo konkretnem nivoju in z 

besediščem, ki ga otrok pozna iz vsakdanjega ţivljenja, bistveno teţje pa je 

reševanje abstraktnih nalog z zahtevnim matematičnim besednjakom, zahtevnejšo in 

nevsakdanjo strukturo stavkov (Cotič in Felda, b. d.). Če ob tem dodamo še zahtevo 

po zapisu s simboli, kjer je treba natančno poznati videz in pomen vsakega simbola, 

jih ustrezno izbrati, napisati na pravo mesto …, ni presenetljivo, da imajo otroci s tem 

velike teţave (Clemson in Clemson, 1994).  

Komunikacija pri pouku matematike v vrtcih in šolah poteka v prilagojenem 

matematičnem jeziku, ki je mešanica učnega in matematičnega jezika, odstotek 

zastopanosti enega in drugega pa se z leti spreminja. Šolski matematični jezik se 

prilagaja razvojni stopnji in znanju otrok, zato sprva sestoji preteţno iz učnega jezika 

in postopnega vpeljevanja nekaterih specifičnih izrazov, simbolov in elementov 

matematičnega jezika. Četudi je šolski matematični jezik prilagojena, poenostavljena 

in na trenutke nekoliko izkrivljena oblika pravega matematičnega jezika, mora biti 
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jasen, nedvoumen in korekten (Felda, 2012). Otroci, ki s teţavo razumejo 

matematični jezik in imajo skromen matematični besednjak, teţko razumejo navodila, 

sledijo razlagi, se učijo iz učbenika, sploh če se uporabljen besednjak v gradivih ne 

ujema z besednjakom, ki ga uporablja učitelj ali vzgojitelj (Vipavc, 2015). 

Sestavni del matematike, ne glede na zahtevnost nalog, je tudi verbalizacija 

matematičnih postopkov (Clemson in Clemson, 1994). Specifične značilnosti 

matematičnega jezika oteţujejo tudi izraţanje, otroci pa imajo malo moţnosti za 

urjenje le-tega, saj delo navadno poteka individualno v tišini ali pa za verbalizacijo 

skrbi učitelj (Garnett, 1998). Pri izraţanju prihaja do teţav s tvorjenjem ustreznih, 

torej enoznačnih, jedrnatih in preciznih (»kvadrat je štirikotnik s štirimi pravimi koti« je 

bolj ustrezno kot »kvadrat je štirikotnik s pravimi koti«) ter matematično korektnih 

sporočil (Jamison, 2000). Zaradi svoje kompleksnosti in jezikovnih posebnosti se 

matematični jezik ponekod ne ujema z učnim jezikom oz. njegovimi slovničnimi pravili 

(Felda, 2012). Slednje lahko otrokom povzroča dodatne teţave pri razumevanju in 

izraţanju v obeh jezikih, zaradi česar se lahko pojavijo teţave z vztrajanjem pri 

korektnem matematičnem izraţanju (Jamison, 2000). Otroci, ki so se slovenščino 

učili kot drugi jezik, pri učenju matematike in predvsem pri matematičnem izraţanju 

navadno potrebujejo več pozornosti kot vrstniki, čeprav je matematično izraţanje pri 

večini otrok pogosto pomanjkljivo (Miller, 1993).  

Obdobje otroštva do vstopa v šolo je za razvoj jezika izredno pomembno, saj se v 

tem času hitro in soodvisno razvijajo pragmatika, razumevanje jezika in slovnica, kar 

zajema tako obliko kot tudi vsebino posameznega jezika (Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2006). Zgodnja seznanitev otrok s slovenskim učnim jezikom je tako 

dobrodošla predvsem zaradi poznejših boljših doseţkov na področju izgovorjave, 

skladnje, slušnega razumevanja in besednega zaklada (Prebeg-Vilke, 1995), olajša 

pa tudi sledenje pri pouku matematike in omogoča postopno usvajanje 

matematičnega jezika. Slednji sploh v začetnih letih pogosto spominja na povsem 

vsakdanji jezik, vendar je zaradi vnesenih specifičnih značilnosti in besedišča za 

otroke zelo teţak. Poudariti je treba, da pomanjkljivo poznavanje učnega jezika lahko 

vpliva na usvajanje osnov matematičnega jezika ter tudi najosnovnejših matematičnih 

konceptov (Felda, 2012). Osnovno poznavanje in socialna raba učnega jezika tako 

pogosto nista dovolj za dosego ustrezne ravni matematične pismenosti (Magajna idr., 

2008). V vrtcu med otroki načeloma še ni velikega razkoraka v znanju, zato lahko, z 

ustreznim posredovanjem, vzgojitelj otroke vsaj delno pripravi na nadaljnje jezikovne 

zahteve, posebno pri matematiki (Knez, 2012). Ustrezno zgodnje posredovanje na 

področju izobraţevalnega (matematičnega) jezika pripomore k večji uspešnosti pri 

učenju (Barnes, Grifenhagen in Dickinson, 2016).  
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2.3.6 MATEMATIČNO BESEDIŠČE 

Učenje matematičnega jezika, ki omogoča učenje matematike in reševanje 

vsakdanjih matematičnih problemov, je učinkovito samo ob učenju, razumevanju in 

avtomatizaciji matematičnega besedišča (Miller, 1993). Slednji namreč vključuje 

številne besede, ki otrokom iz vsakdanjega jezika niso poznane (Felda, 2012; 

Monroe in Orme, 2002), saj gre v večini primerov za izraze, ki jih oblikuje in razvija 

matematika (Felda, 2012). Besede in izrazi, vezani na matematiko, se lahko nekoliko 

razlikujejo od besed v učnem jeziku, so bolj specifični od besedišča učnega jezika ali 

pa imajo več pomenov (npr. »razlika« v matematiki je vezana tako na neenakost oz. 

drugačnost kot na rezultat računske operacije odštevanja, beseda meter kot priprava 

za merjenje je otrokom bolj poznana in laţje predstavljiva kot meter kot merska 

enota) (Clemson in Clemson, 1994; Felda, 2012; Miller, 1993; Monroe in Orme, 

2002), več pomenov pa imajo lahko tudi znotraj področja matematike (npr. kvadrat je 

lik in hkrati zmnoţek dveh enakih števil). Opozoriti je treba tudi na matematične 

izraze, ki so bolj ali manj podobni besedam v učnem jeziku (npr. valj, koren). Zaradi 

večje ravni avtomatizacije bolj vsakdanjih besed (npr. valjar, korenje) lahko pri 

otrocih, predvsem tistih, ki slovenskega jezika ne obvladajo najbolje, hitro pride do 

napačne uporabe, četudi učitelj besedo pred tem pravilno uporabi ali jo otroku napiše 

(Miller, 1993).  

Matematični jezik, ki se rabi v vsakdanjem jeziku, je pogosto dvoumen oz. manj 

natančen od pravega matematičnega jezika. Starši se predvsem z mlajšimi otroki 

pogovarjajo v še bolj poenostavljenem jeziku, zaradi česar je nenatančnost še 

pogostejša (npr. beseda »par« pomeni nedoločeno manjše število, lahko tudi 

neparno, v matematiki pa se beseda navadno navezuje na soda števila; z besedo 

»kocka« se poimenuje različne oblike kock – kvader, prizmo, most, s katerimi se 

otrok igra, in ne le kocke, kot je definirana v matematiki) (Donlan, 1998). Pri 

priseljencih in njihovih potomcih je to še bolj izrazito. Specifičnost, pogosto 

abstraktnost, matematičnega besednjaka vodi k učenju na pamet, brez povezav z 

besedami v vsakdanjem jeziku. Počasnejše predelovanje in ţe samo usvajanje 

besed oteţujeta sledenje razlagi, navodilom (Vipavc, 2015), posledično pa lahko 

vodita tudi do učnih teţav pri matematiki in čustvenih stisk ob učenju matematike pri 

vseh učencih, ne glede na njihovo primarno kulturno-jezikovno okolje (Vipavc, 2015; 

Vipavc in Kavkler, 2015). Bistveno je, da otrok ustrezno usvoji posamezne pojme, 

oblikuje hierarhične miselne strukture z odnosi in povezavami med pojmi, strukture 

krepi, bogati in izpopolnjuje ţe od zgodnjega otroštva naprej, po potrebi pa jih 

preoblikuje, saj mu to omogoča razvoj učinkovitega matematičnega mišljenja (Kokol-

Voljč, 1996). 

Pri usvajanju matematičnega besedišča je pomembno, da se otrok uči razumevanja 

in uporabe besede. Posameznikovo besedišče namreč lahko razmejimo na aktivno 

(besede, ki jih uporablja) in pasivno (besede, ki jih prepozna in razume) ter na ustno 

in pisno. Za ustrezno delovanje je treba med šolanjem pozornost nameniti vsem 

področjem (ustno in pisno prepoznavanje ter ustno in pisno izraţanje). Pri 
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predšolskih otrocih je poudarek na ustnem besedišču, pozneje pa se oblikuje in krepi 

še pisno besedišče ter povezava med njima. Obseg se med leti spreminja, besedišče 

pa se pomembno razlikuje (tudi pri dvojezičnosti) med jeziki, ki jih posameznik govori, 

velja pa, da je pasivno besedišče obseţnejše kot aktivno (Graves, August in 

Mancilla-Martinez, 2013). 

  

2.3.6.1 MATEMATIČNO BESEDIŠČE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Otrok preko igre in vsakdanjega ţivljenja nasploh ţe od zgodnjega otroštva raziskuje 

matematične zakonitosti in s tem gradi svoje matematično znanje. Z vstopom v vrtec 

usvajanje matematičnega znanja postane bolj sistematično. Glede na Kurikulum za 

vrtce (1999) se za vse otroke, od najmlajših pa do predšolskih, dejavnosti s področja 

matematike načrtujejo v skladu s petimi globalnimi cilji:  

1. seznanjanje z matematiko v vsakdanjem ţivljenju; 

2. razvijanje matematičnega izraţanja; 

3. razvijanje matematičnega mišljenja; 

4. razvijanje matematičnih spretnosti; 

5. doţivljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

Če izvzamemo prvega izmed zapisanih globalnih ciljev, torej »Seznanjanje z 

matematiko v vsakdanjem ţivljenju«, lahko rečemo, da se pri vseh preostalih ciljih 

lahko pojavljajo pomembna odstopanja od povprečja, ki lahko ob neustrezni 

intervenciji vodijo v velike teţave ţe v samem začetku šolanja. Mednje spadajo tudi 

teţave zaradi nepoznavanja oz. slabšega poznavanja slovenskega jezika oz. 

matematičnega izrazoslovja zaradi drugojezičnosti.  

Iz podrobnejše opredelitve ciljev in predlaganih dejavnosti lahko razberemo, da naj bi 

se otroci v okviru področja matematike seznanjali oz. razumeli ter uporabljali 

predvsem naslednje besede oz. skupine besed (»Kurikulum za vrtce«, 1999):  

 barve in besede za opis lastnosti predmetov (okroglo, ravno, špičasto, 

nagnjeno, poševno, mehko, mokro, veliko …); 

 števila od 0 do 10 (vključno s poznavanjem pripadajočih simbolov) in števniki; 

 liki in telesa (kocka, krogla, piramida, trikotnik, kvadrat, krog, črta, pika, rob, 

vogal …); 

 predlogi oz. besede za opisovanje poloţaja (npr. na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno, notri, zunaj …); 

 besede za opisovanje časovnih odnosov (npr. najprej, potem, pred tem, za, 

nazadnje …); 

 besede primerjanja (veliko, majhno, več, manj, enak, različen, podoben, dolg, 

kratek …); 

 besede za opisovanje verjetnosti (mogoče, verjetno, nikoli, skoraj). 
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2.3.6.2 MATEMATIČNO BESEDIŠČE V ZAČETKU OSNOVNE ŠOLE 

V osnovni šoli matematika predstavlja pomemben deleţ ur v urniku. Tedensko imajo 

učenci 4 oz. 5 (3. in 4. razred) ur matematike, kar letno nanese več kot 1300 ur (več 

ur je le pri slovenščini) (»Predmetnik osnovne šole«, b. d.). Če temu dodamo še ure, 

ki jih otrok porabi za matematične domače naloge, predmete, ki so z matematiko 

pomembno povezani (npr. fizika), in vsakodnevne dejavnosti, ki vključujejo 

matematiko (npr. peka, nakupovanje …), ugotovimo, da matematika spada med 

temeljne šolske predmete (»Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt«, 2011), 

pridobljene veščine pa so nujno potrebne za uspešno ţivljenje in doseganje 

zadovoljive ravni matematične pismenosti (Šterman Ivančič, Štigl in Štraus, 2016). 

Matematično besedišče pomembno vpliva na razumevanje matematike, vendar se v 

vsakdanjem ţivljenju redkeje uporablja oz. je lahko nekoliko popačen, zato je 

spontano učenje oteţeno (Monroe in Orme, 2002), šola pa ima pri njegovem 

razvijanju zelo pomembno vlogo. Poučevanje matematike v osnovni šoli, upoštevajoč 

učni načrt (»Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt«, 2011), sledi naslednjim 

splošnim ciljem: 

 razvijanje matematičnega mišljenja; 

 oblikovanje matematičnih pojmov, struktur, veščin in procesov ter povezovanje 

znanja (znotraj matematike in medpredmetno); 

 razvijanje uporabe različnih matematičnih postopkov in tehnologij;  

 spoznavanje uporabnosti matematike v vsakdanjem ţivljenju; 

 spoznavanje matematike kot procesa in učenje ustvarjalnosti ter natančnosti; 

 razvijanje zaupanja v lastne matematične sposobnosti, odgovornosti in 

pozitivnega odnosa do dela ter matematike; 

 spoznavanje pomena matematike kot univerzalnega jezika in  

 sprejemanje in doţivljanje matematike kot kulturno vrednoto.  

Razvijanje matematičnega besedišča (pojmov) je, tako kot v predšolskem obdobju, 

poudarjeno ţe v splošnih ciljih oz. namenih matematike kot šolskega predmeta. 

Skladno s tem se v osnovni šoli stremi k temu, da učenci poznajo, razumejo in 

uporabljajo matematične pojme, jih povezujejo med seboj in razumejo ter uporabljajo 

matematični jezik. Slednje zajema pisanje, branje in sporočanje matematičnih 

besedil, iskanje matematičnih virov ter upravljanje z njimi. Tudi v nadaljnji opredelitvi 

ciljev po vzgojno-izobraţevalnih obdobjih je večkrat, posredno ali neposredno, 

poudarjena vloga in pomen matematičnega ter učnega jezika. Jezik in tudi logika v 

učni načrt sicer nista umeščena kot posamična tema, temveč sta del preostalih 

matematičnih vsebin. Učenci preko tovrstnih nalog krepijo svoje kognitivne 

sposobnosti, hkrati pa ob tem razvijajo ustrezno, pravilno in natančno matematično 

izraţanje (»Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt«, 2011).  

V praksi naj bi se temu področju sistematično še vedno pogosto namenjalo premalo 

časa (Miller, 1993; Riccomini, Smith, Hughes in Fries, 2015). Otroke bi morali nujno 

poučevati tudi besede, ki so potrebne za razumevanje navodil ali določenih vsebin in 
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so specifične za določeno izobraţevalno področje (Barnes, Grifenhagen in Dickinson, 

2016). Med pedagogi je še vedno pomanjkljivo zavedanje o tem, da nerazumevanje 

tipičnega matematičnega besedišča vodi v teţave tudi pri razumevanju matematičnih 

vsebin (Miller, 1993; Riccomini, Smith, Hughes in Fries, 2015). Odsotnost ali 

pomanjkanje sistematičnega preverjanja razumevanja in zmoţnosti uporabe ter 

poučevanja matematičnih izrazov velja tudi za izraze, ki naj bi jih otroci ob vstopu v 

šolo ţe obvladali (npr. barve, poloţaj v prostoru, pojmi primerjanja, liki …) 

(»Kurikulum za vrtce«, 1999), zaradi česar pomanjkljivo predznanje otrok potomcev 

priseljencev tako pogosto ostane spregledano (Hanuš, 2010).  

Besedišče na področju matematike v prvih razredih osnovne šole se glede na 

predvideno besedišče v vrtcu ponovi in deloma nadgradi. Učenci morajo glede na 

učni načrt za matematiko (»Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt«, 2011) v 

začetnih letih šolanja razumeti in ustrezno uporabljati naslednje besede oz. sklope 

besed:  

 besede za opisovanje poloţaja (npr. nad, pod, zgoraj, spodaj, levo, desno, 

stolpec, vrstica …); 

 besede za like in telesa, črta, pika oz. točka; 

 besede primerjanja, vključno s stopnjevanjem (npr. večji, manjši, najkrajši, 

najdaljši, najteţji, najlaţji, največji, najmanjši …); 

 števila (do 20, vključno z 0), predhodnik, naslednik; 

 seštevanje in odštevanje v povezavi z enačbami ter matematičnimi 

problemi;  

 besede za opisovanje lastnosti predmetov v povezavi z razvrščanjem 

predmetov, likov …; 

 besede za opisovanje časovnih odnosov (npr. prej, potem …). 

 

2.4 STRATEGIJE POUČEVANJA MATEMATIČNEGA BESEDIŠČA 

Matematično besedišče je vezano večinoma na abstraktne koncepte, ki niso 

neposredno povezani s konkretnimi materiali ali pa otroci te konkretne povezave 

sami ne uvidijo. Učno okolje, ki ga oblikujejo učitelji in vzgojitelji, mora otrokom nuditi 

moţnost oblikovanja kognitivnih povezav med njim znanim jezikom, vsakdanjimi 

koncepti, matematičnim jezikom in simbolnimi predstavitvami (Miller, 1993). 

Izhodišče otrok priseljencev za učenje slovenščine in posledično tudi drugih 

predmetov se lahko pomembno razlikuje od izhodišča vrstnikov, zaradi 

drugojezičnega okolja pa so nekoliko drugačne tudi njihove zmoţnosti 

sporazumevanja in njihove potrebe glede vsebin in metod dela (Knez, 2012). 

Predstavitev matematičnega besedišča in njegova uporaba za otroke potomce 

priseljencev lahko poteka preko direktnega poučevanja povsem naravno, v razredu 

ali vrtčevski skupini, brez uporabe seznamov besed, ki naj bi si jih otrok zapomnil. 

Učitelj ali vzgojitelj otrokom ob tem nudi strategije, ki jim omogočajo izgradnjo 

matematičnega jezika, ta pa sledenje razlagi in samostojno izraţanje (Miller, 1993).  
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Otroci bi morali biti pogosteje deleţni sistematičnega poučevanja besedišča na vseh 

ravneh izobraţevanja, predvsem ko gre za nove, za matematiko specifične in 

pomembne besede, s katerimi se ne srečujejo pogosto. Poučevanje predmetno 

specifičnih besed naj bi vključevalo šest korakov (Marzano, 2004):  

1. predstavitev pojma: učitelj predstavi določen pojem na preprost način (ne 

uporabi definicije, ampak preproste besede, navede bistvene in za otroke 

razumljive informacije) in besede podkrepi s primerom; 

2. otrokova razlaga pojma s svojimi besedami; 

3. oblikovanje vizualnih, grafičnih predstav o pojmu;  

4. utrjevanje pojmov v različnih situacijah, ustvarjanje povezav med pojmi 

(pojmovne mreţe, miselni vzorci); 

5. ponavljanje v določenih časovnih intervalih (pogostost ponavljanja se 

postopoma zmanjšuje); 

6. igranje iger, ki vključujejo naučene pojme (dvig motivacije, generalizacija 

pojmov). 

Postopnost pri usvajanju pojmov in moţnost ponavljanja ter utrjevanja preko različnih 

dejavnosti sta nujni za vse otroke, predvsem pa za otroke s posebnimi potrebami, 

vključno s tistimi, ki imajo teţave z jezikom. Poleg sistematičnega poučevanja samih 

pojmov jim je smiselno predstaviti tudi strategije za laţjo zapomnitev besed (npr. 

mnemotehnike, risanje …), po potrebi pa v učenje vključevati tudi informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (slikovni material, grafi, videoposnetki, večdimenzionalni 

izrisi …) (Riccomini, Smith, Hughes in Fries, 2015). 

Poučevanje jezika naj bo za učence čim bolj motivirajoče, hkrati pa mora zagotavljati 

hitro in učinkovito napredovanje (Krek in Metljak, 2011). Načina dela, ki naj bi k temu 

najbolj prispevala, sta direktno poučevanje in modelno poučevanje z uporabo besed 

v kontekstu (Miller, 1993; Monroe in Orme, 2002), za poučevanje matematičnega 

besedišča pa so priporočljivi pisanje, sodelovalno učenje, gibanje, igra (»Kurikulum 

za vrtce«, 1999), predvsem pa zagotavljanje bogatih jezikovnih izkušenj ter 

pogovarjanja v naravnih situacijah (Graves, August in Mancilla-Martinez, 2013).  

 

2.4.1 DIREKTNO POUČEVANJE 

Ena izmed bolj razširjenih metod za poučevanje besedišča je uporaba seznamov 

besed z njihovimi definicijami, ki pa velja za manj učinkovito metodo. Razumevanje 

besede ob takem učenju je namreč slabo, saj definicije pogosto ne vključujejo 

informacij, ki bi otroku omogočale izgradnjo celostne podobe. Hkrati je za 

razumevanje definicij v mnogih primerih potrebnega veliko predznanja, tako v 

povezavi s samo vsebino, na katero se navezuje dotičen izraz, kot tudi z 

matematičnim besediščem. Ţe definicije izrazov, s katerimi se otroci srečujejo v 

začetnih letih šolanja, namreč vključujejo zahtevne matematične izraze (npr. v 

definiciji pravokotnika so med drugim zajeti matematični izrazi stranica, oglišče, lik, 

štirikotnik, enak, različen, vzporeden …), med šolanjem pa se kompleksnost in 
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količina le-teh še povečuje. Pri poučevanju besedišča starejših otrok se je za 

učinkovitejšo metodo dela izkazala uporaba grafičnih organizatorjev, preko katerih 

učenec laţje oblikuje svoje misli, dobi vpogled v odnose med posameznimi besedami 

in potrebne besede hitreje prikliče. Vnovič pride do teţav zaradi nujnega 

predhodnega okvirnega poznavanja dotičnega koncepta, zaradi česar je priporočljivo 

oz. bolj ali manj nujno kombiniranje direktnega poučevanja z drugimi načini dela 

(Monroe in Orme, 2002).  

Direktno poučevanje je koristno predvsem v začetnih letih učenja pri otrocih, ki zunaj 

šole nimajo pretiranih izkušenj z izobraţevalnim jezikom (Barnes, Grifenhagen in 

Dickinson, 2016). Izpostavljanje besede z definicijo oz. primerom je otrokom v pomoč 

tudi med poukom, saj učitelj s tem nakaţe, da gre za pomembno oz. novo besedo, ki 

si jo je treba zapisati. Učenci si lahko oblikujejo slovarje besed, jih organizirajo v 

pojmovne mreţe ali miselne vzorce, učitelj pa tako laţje spremlja razumevanje in 

napredek otroka ter organizira nadaljnje delo. Za mnoge učence je torej tovrstno 

usvajanje besed neizogibno, saj samo z izpostavitvijo matematičnemu jeziku in 

besedišču ne napredujejo zadosti hitro in učinkovito (Riccomini, Smith, Hughes in 

Fries, 2015). Eden izmed dokazano učinkovitih načinov direktnega poučevanja 

konceptov in v povezavi s tem tudi osnovnega matematičnega besedišča je 

Nyborgov model poučevanja konceptov. Namenjen je otrokom v predšolskem 

obdobju in v začetnih letih osnovne šole, otrokom in mladostnikom z učnimi 

teţavami, vključno z otroki s primanjkljaji na področju jezika, ter drugimi posebnimi 

potrebami oz. teţavami (motnje v duševnem razvoju, shizofrenija). Stremi k učenju 

konceptov in zagotavljanju povezave konceptov z ustreznimi besedami, sestoji iz treh 

poglavitnih faz – selektivna asociacija, selektivna diskriminacija in selektivna 

generalizacija, učitelj pa ima pomembno vlogo pri pripravi materialov ter modelnem 

poučevanju (Hansen, 2009).  

 

2.4.2 MODELNO POUČEVANJE IN UPORABA BESED V KONTEKSTU  

Podajanje snovi v otrokom poznanem jeziku (npr. uporaba besede rezultat namesto 

količnik) res olajša razumevanje in sledenje snovi, vendar je s tem onemogočeno 

nujno potrebno povezovanje obeh jezikov. Modelno poučevanje (Miller, 1993) v 

povezavi s kontekstom, torej učiteljeva dosledna in korektna uporaba matematičnega 

besedišča v ustreznem učnem kontekstu, je eno izmed pomembnih načinov za 

učenje in uporabo matematičnega besedišča in jezika (Miller, 1993; Monroe in Orme, 

2012), uporaba učnega jezika pa je zaţelena predvsem v času ustvarjanja povezav 

med obema jezikoma. Učiteljeva naloga je, da z načinom oblikovanja učne ure 

prispeva k oblikovanju omenjenih povezav (kombinacija učnega in matematičnega 

jezika, npr. »v imenovalec oz. pod črto zapišimo …«), hkrati pa učencem omogoči 

čim več priloţnosti za aktivno uporabo matematičnega jezika in podajanje razlag 

matematičnih izrazov v učnem jeziku (npr. »Kako bi ti opisal števec?«) (Miller, 1993). 

Na ta način otroci dobijo vpogled v matematični jezik, krepijo besedišče, povezave 
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med jezikoma, hkrati pa jim je nekoliko olajšano oblikovanje miselnih struktur 

(Barnes, Grifenhagen in Dickinson, 2016).  

Učenje besed preko komunikacije med učiteljem in otrokom (pri mlajših otrocih 

predvsem po ustni poti) ter učenje po modelu sta nujno potrebni, a sami po sebi ne 

zadostujeta potrebam otrok. Učenje v kontekstu otroku omogoči seznanitev z 

izrazom in vpogled v način rabe posameznega izraza, pomen pa navadno ostane 

prikrit. Kontekst je pri matematiki predvsem v pisni obliki razmeroma skromen, poleg 

tega pa je za otroke lahko teţko izluščiti ter organizirati vse ključne informacije o 

posameznem izrazu. Kombiniranje z drugimi načini dela je za učenje matematičnega 

besedišča tako nujno potrebno (Monroe in Orme, 2002).  

 

2.4.3 PISANJE 

Z ozirom na raznolike potrebe, šibkosti in močna področja učencev je priporočljivo, 

da usvajanje matematičnega besedišča ter povezav med obema jezikoma poteka 

tako ustno kot tudi pisno. Pri samo ustno podani besedi lahko zaradi motečih 

dejavnikov iz okolja, slabše izgovorjave učitelja, zahtevne vezave glasov, podobne 

izgovorjave kot pri bolj znani besedi …, hitreje pride do napak pri usvajanju določene 

besede. Pisanje besed in definicij ter njihovo branje je priporočljivo tudi zaradi 

podkrepitve z grafičnim in simbolnim prikazom, učitelju pa daje vpogled v rabo in 

razumevanje besed pri vseh učencih. Otrok namreč lahko pravilno prebere besedo 

(npr. valj), a v nadaljnjem zapisu (ali govoru) uporablja napačno oz. njemu bolj 

poznano besedo (npr. valjar) ali pa se besedi izogiba. Opaţanja lahko učitelj uporabi 

kot iztočnico za pogovor o pravilni obliki in rabi besede, hkrati pa poskrbi za ponovno 

oblikovanje povezav med učnim in matematičnim jezikom (Miller, 1993). V vrtcu tak 

način dela seveda še ne pride v poštev.  

 

2.4.4 SODELOVALNO UČENJE 

Zgodnje otroštvo je za učenje jezika in predvsem besedišča izjemnega pomena, zato 

v tem obdobju pedagogi, starši, vrstniki, strokovni delavci … igrajo pomembno vlogo 

pri otrokovem jezikovnem razvoju. Otrok mora jezik namreč najprej izkusiti, šele nato 

se ga lahko nauči (Barnes, Grifenhagen in Dickinson, 2016). Pogovarjanje in 

razlaganje matematičnih izrazov in konceptov pomembno vpliva na krepitev 

matematičnega besedišča, izboljšanje razumevanja matematičnih konceptov kot tudi 

uporabe učnega jezika. Komunikacija lahko poteka med otrokom oz. otroki in 

učiteljem, priporočljivo pa je tudi delo v manjših vrstniških skupinah. Otroci so pri 

komuniciranju in ustvarjanju povezav med učnim in matematičnim jezikom tako 

praviloma bolj aktivni (Miller, 1993), pedagog pa ima ob tem več moţnosti 

opazovanja trenutnega funkcioniranja otrok, njihovih močnih, šibkih področij in 

potreb, kar mu omogoča učinkovitejše načrtovanje nadaljnjega dela (Barnes, 
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Grifenhagen in Dickinson, 2016). Skupaj z otroki, ki so ţe ustrezno opismenjeni, 

lahko oblikuje sodelovalne kartice (kartončki z besedo na eni strani in definicijo, 

fotografijo, skico, primerom … na drugi strani), ki jih otroci nato uporabljajo pri 

skupinskem delu ali pri samostojnem učenju (Riccomini, Smith, Hughes in Fries, 

2015). 

Pri delu z otroki iz drugega kulturno-jezikovnega okolja je potrebna tudi učiteljeva 

občutljivost za druge kulture in jezike ter razmislek o specifičnih značilnosti drugih 

kultur (npr. značilnosti odnosa moški-ţenska, verbalne in neverbalne komunikacije, 

vloga učitelja …) (Miller, 1993). Če ostanemo pri jeziku, velja, da je materni jezik za 

otroka enako pomemben kot drugi jezik – materni jezik pripomore k ohranjanju 

otrokove lastne identitete in mu zagotavlja povezavo z matično skupnostjo, drugi 

jezik pa omogoča učinkovito vključevanje v novo druţbo s pripadajočimi institucijami 

(Knez, 2012). Z navajanjem primerov iz različnih kultur, občasnim štetjem in 

poimenovanjem npr. likov v otrokovem maternem jeziku vzgojitelj ali učitelj prispeva k 

pozitivni razredni klimi, občutku sprejetosti, samozavesti in spoštovanju, ob tem pa 

pokaţe, da je matematika enaka povsod po svetu, ne glede na jezik. V pouk je moč 

vpeti tudi otrokovo samostojno tvorjenje matematičnih problemov in besedilnih nalog, 

preko katerih lahko otrok po svoji volji in ţeljah vključi značilnosti lastne kulture, hkrati 

pa uri tudi učni in matematični jezik (Miller, 1993).  

Vključevanje otrok v druţbo oz. skupine vrstnikov, ki obvladajo učni jezik in imajo 

pozitiven odnos do izobrazbe, spodbudno vpliva na usvajanje jezika otrok 

priseljencev in njihovo uspešnost (»Zelena knjiga – Migracije in mobilnost: izzivi in 

priloţnosti za izobraţevalne sisteme v EU«, 2008). Napredek otrok priseljencev je 

tako hitrejši, so bolj komunikativni, samozavestni in pripravljeni na skupno doseganje 

zastavljenih ciljev (Licardo in Golob, 2017). S sodelovalnim učenjem in ustvarjanjem 

okolja, ki spodbuja in omogoča povezovanje in sodelovanje vseh otrok, prispeva tudi 

k večjemu medsebojnemu sprejemanju. Priseljencem druge in tudi tretje generacije 

vrstniki še vedno pogosto dajejo negativne vzdevke, jih zasmehujejo ali drugače 

zbadajo, zaradi česar se otroci raje umaknejo v druţbo sebi enakih, kar pa ni 

spodbudno z vidika jezika, še manj pa z vidika medosebnih odnosov (Lesar, 1998).  

 

2.4.5 IGRA IN GIBANJE 

Učenje matematike in pripadajočega besedišča v zgodnjem obdobju pogosto poteka 

spontano, preko vsakdanjih, rutinskih in otroku znanih dejavnostih, kar je hkrati tudi 

najbolj učinkovito (Knez, 2018; »Kurikulum za vrtce«, 1999). Otrokova igra 

pomembno prispeva k socialnemu, fizičnemu, kognitivnemu in emocionalnemu 

razvoju (Scarlett, Naudeau, Salonius-Pasternak in Ponte, 2005), z usmerjanjem igre 

pa lahko načrtno pripomoremo k razvoju za učenje potrebnih veščin in znanj (Jelen 

Madruša, 2015), tudi matematičnih. Igra, predvsem če gre za domišljijsko igro, vpliva 

na jezikovni in tudi splošni kognitivni razvoj. Je prevladujoči del otrokovega 

vsakdanjika doma ali v vrtcu (Baloh, 2015; Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998) 
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in osnova za učenje, zato lahko z njo otroku ponudimo širok spekter matematičnih 

dejavnosti ter dejavnosti za širjenje besednega zaklada (Baloh, 2015). Besed in 

matematičnih konceptov se bo laţje naučil preko izkušenj, manipuliranja in igre s 

konkretnimi materiali (npr. liki in telesi) in postopnim usvajanjem besed kot pa z 

dejavnostjo, katere namen je učenje besed (»Kurikulum za vrtce«, 1999).  

Pomemben element vsake igre so navodila oz. medsebojna komunikacija (Baloh, 

2015), poleg tega se z otrokovim razvojem v spontani igri povečuje količina 

uporabljenega govora in neverbalnih prvin sporazumevanja (Marjanovič Umek in 

Lešnik Musek, 1998). Odrasla oseba preko usmerjene oz. didaktične igre in svojega 

zgleda (komunikacija, govor, socialno vključevanje in tudi soočanje z matematičnimi 

problemi) ustvarja otrokom znane, ustrezno zahtevne in zanimive situacije za učenje 

izbranih področij in besed ter pripravlja ustrezne materiale (»Kurikulum za vrtce«, 

1999), kar skupaj tvori spodbudno učno okolje za učenje jezika in matematike. Igra je 

na začetku bolj svobodna (poljuben tempo, obseg in poglobljenost vsebine), kasneje 

pa postaja bolj usmerjena in vključuje dejavnosti različnih teţavnostnih stopenj 

(Baloh, 2015). Igra je sprva pomembnejša kot pravilnost, kasneje pa se vse bolj 

spodbuja tudi ustreznost izvedbe (»Kurikulum za vrtce, 1999«). Ena izmed 

pomembnih prednosti igre, ne zgolj za učenje jezika, temveč tudi za doseganje 

matematične pismenosti, je tudi povezanost z otrokovimi izkušnjami in vsakdanjim 

ţivljenjem. Učenje preko reševanja realističnih problemov in zavedanje dejstva, da ne 

gre samo za reševanje nepomembnih izmišljenih problemov, temveč iskanje 

odgovorov na vprašanja v povezavi s situacijami, v katerih se bodo enkrat morda 

znašli tudi sami, pomembno prispeva k razvoju matematičnega mišljenja. Otroci v 

šolski situaciji tega, zaradi oblikovanosti nalog oz. matematičnih besedilnih 

problemov, načina soočanja z nalogami in v odnosu pedagogov do nalog navadno 

ne opazijo in nalogo razumejo kot nekaj, kar mora biti narejeno in to lahko naredijo 

po naučenem postopku brez pretiranega dodatnega razmisleka (Cotič, 2010). 

Didaktična igra v vsakem primeru spodbuja in omogoča razvoj predstav (»Program 

osnovna šola. Matematika. Učni načrt«, 2011), v povezavi z jezikom pa igra prispeva 

k dvigu interesa in motivacije za učenje jezika ter spontanemu sporazumevanju 

(Baloh, 2015). Zaradi številnih pozitivnih učinkov na učenje spada med priporočene 

poglavitne metode tudi v začetku osnovnega šolanja. Pojme in koncepte se v igro 

tako lahko vpelje, ţe preden je od otroka zahtevano poznavanje oz. lastna uporaba 

določenega znanja oz. preden vsebino ali pojem formalno predstavimo otrokom in 

tako izboljšamo njegove predstave ter povezavo z besediščem (»Program osnovna 

šola. Matematika. Učni načrt«, 2011). Na ta način bo otrok pojem spoznal najprej 

čutno, na podlagi izkušenj (npr. z opazovanjem in iskanjem predmetov, podobnim 

krogu), šele nato pa bo to znanje povezal s teoretičnim (krog je s kroţnico obdan lik, 

pri čemer so vse točke na kroţnici enako oddaljene od središča) (Kokol-Voljč, 1996). 

Med osnovno šolo igra postane manj pomembna oz. ji je namenjenega manj časa, 

učitelj pa lahko z namenom dviga motivacije, interesa in učenja besedišča ter 

matematičnih konceptov poseţe po didaktičnih in druţabnih igrah, ki jih lahko 
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poljubno dopolnjuje in prilagaja (Riccomini, Smith, Hughes in Fries, 2015), gibalnih 

dejavnostih in prikazih ter starosti primernih konkretnih in slikovnih materialih (Long in 

Richards, 2001).  

Grobomotorično gibanje vključuje celotno telo in s tem vpliva na izboljšanje 

učinkovitosti učenja ter uspešnost pri matematiki ţe v začetnih letih šolanja. Še 

posebej učinkovito je v povezavi z nalogami, ki vključujejo tudi izvršilne funkcije, saj 

naj bi se učinek kazal predvsem zaradi izboljšanja grobomotoričnih spretnosti in 

vizualno-prostorskega delovnega spomina. Otroci s slabšimi motoričnimi sposobnosti 

v zgodnjem otroštvu imajo navadno več teţav z usvajanjem branja in aritmetičnih 

vsebin (Beck, Lind, Geertsen, Ritz, Lundbye-Jensen in Wienecke, 2016), nivo 

motoričnih spretnosti v zgodnjem otroštvu pa bolj napoveduje uspešnost na področju 

matematike kot pa pri branju (Pitchford, Papini, Outhwaite in Gulliford, 2016). 

Vključevanje gibanja v učenje matematike je za učence, ki imajo na gibalnem 

področju več teţav, lahko zelo teţavno, posledično pa manj učinkovito oz. 

neučinkovito (Beck, Lind, Geertsen, Ritz, Lundbye-Jensen in Wienecke, 2016).  

 

2.5 SODELOVANJE S STARŠI 

Dolgoročno in redno sodelovanje s starši je za uspešnost otrok ključnega pomena, 

saj so starši prvi in najpomembnejši učitelji svojih otrok, prav tako najbolj poznajo 

okolje, iz katerega otrok izhaja, ter otrokova močna in šibka področja (Korošec, 

Podlesek in Meden, 2018). Za čim učinkovitejše učenje matematike je ţe na začetku 

treba prepoznati morebitne medkulturne razlike v pričakovanjih glede usvajanja 

matematičnih veščin, vloge vzgojiteljev, vrtca in staršev pri tem, pričakovanj glede 

usvojenih znanj v določenem starostnem obdobju ... Pričakovanja glede količine in 

oblike na matematiko vezanih dejavnosti se lahko namreč med posameznimi 

kulturami razlikujejo, zaradi česar lahko prihaja do teţav tudi zaradi nesporazuma 

med starši ter vrtcem glede zagotavljanja matematičnih izkušenj in zahtevnosti 

(Donlan, 1998). Med kulturami prihaja tudi do razlik v namenjanju pozornosti drugim 

dejavnikom, ki vplivajo na učenje matematike (npr. fino- in grafomotorične spretnosti, 

pozornost, koncentracija, pomen truda, odnosi do sinov in hčera …) (Luo, Jose, 

Huntsinger in Pigott, 2007), pomembno vlogo pri pripisovanju pomena izobraţevanju 

pa ima tudi socialno-ekonomski status druţine, sočasen poloţaj staršev v povezavi s 

trgom dela in izkušnje preteklih generacij (uspešnost v šoli, prehod na trg dela …) 

(DeFlorio, 2011; »Zelena knjiga – Migracije in mobilnost: izzivi in priloţnosti za 

izobraţevalne sisteme v EU«, 2008).  

Pomanjkljivosti v matematičnem znanju in obsegu za matematiko pomembnih 

izkušenj se ob vstopu v šolo kaţejo v razkoraku pri vstopnih spretnostih in znanju 

med otroki iz socialno-demografsko privilegiranega, povprečnega ter 

deprivilegiranega okolja (Cameron, Brock, Murrah, Bell, Worzalla, Grissmer in 

Morrison, 2012). Ne glede na socialno-ekonomski status in izobrazbo starši s svojim 

mišljenjem močno vplivajo na otrokov odnos do šole ter motivacijo za učenje. K šolski 
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uspešnosti prispevajo predvsem z ustvarjanjem druţinske povezanosti in harmonije, 

podpore otroku in tudi z zanimanjem za šolanje ter šolski uspeh otroka, saj s tem 

zniţujejo moţnost za pojav odklonskega vedenja, depresije, slabše samopodobe, 

psiholoških teţav in nemotiviranosti (Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc in Kirbiš, 

2009). Za dosego učinkovitih in trajnih rezultatov je tako vsekakor nujno potreben 

celostni pristop z vključevanjem otroka, staršev, strokovnih delavcev in socialnega 

okolja, v katerem otrok ţivi (Korošec, Podlesek in Meden, 2018). 

Na učenje jezika vsekakor vplivajo številni dejavniki, kot so starost, kognitivne 

sposobnosti in osebnostne lastnosti, nadarjenost za učenje jezikov, motivacija za 

učenje, materni jezik, usvojenost maternega jezika, pogoji za učenje …, kljub temu 

pa imajo pomemben vpliv predvsem kakovost poučevanja slovenskega jezika in 

medsebojno pomembno povezana dejavnika – vključevanje staršev v proces učenja 

slovenskega jezika in učenje jezika v naravnih socialnih kontekstih (Knez, 2018). 

Šola ali vrtec sta ustanovi, kjer se srečujejo starši različnih kultur in jezikov s 

slovenskimi starši, kar omogoča organizacijo različnih dejavnosti, ki na eni strani 

pripomorejo h krepitvi medkulturnih vrednot, po drugi strani pa skrbijo za 

opolnomočenje staršev (krepitev znanja jezika, smernice za pomoč otroku, 

sodelovanje in pomoč med starši, spodbujanje k aktivnemu vključevanju v otrokovo 

izobraţevanje, informiranje o pomenu znanja slovenskega jezika za otrokovo 

prihodnost …) in njihovo vključevanje v večinsko okolje (Korošec, Podlesek in 

Meden, 2018). Slednje je dobrodošlo, saj se od staršev pričakuje pomoč pri domačih 

nalogah in učenju, posredovanje ob pojavu učnih teţav ter sprotno sledenje 

otrokovemu šolanju (Kavkler, Tancig, Magajna in Aubrey, 2000).  

Drugojezičnost staršev nedvomno vpliva na sodelovanje z vzgojno-izobraţevalnimi 

institucijami, saj jezik pogosto predstavlja oviro v komunikaciji, posledično pa je 

otroku teţje nudena potrebna pomoč (»Zelena knjiga – Migracije in mobilnost: izzivi 

in priloţnosti za izobraţevalne sisteme v EU«, 2008). Poleg tega je tako z vidika 

razumevanja otroka in njegove primarne kulture kot tudi nudenja učinkovite pomoči 

otroku potrebno poznavanje druţine, varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja v 

otrokovem domačem okolju, ki bi lahko vplivali na njegovo vključevanje v vzgojno-

izobraţevalni proces. V ozadju so pogosto specifične lastnosti druţin (kulturne in 

verske razlike, socialno-ekonomski status …), ki jih je treba upoštevati, vendar večina 

pedagogov nima zadosti izkušenj, znanja in spretnosti za tovrstno komuniciranje in 

delo (Licardo in Golob, 2017). Pedagogi in drugi strokovni delavci bi zato nujno 

potrebovali izobraţevanja in izpopolnjevanja s področja komunikacije s starši 

priseljenci. Ta se namreč močno razlikuje od komunikacije z otrokom, predvsem če 

gre za starše, ki slovenskega jezika še niso usvojili do stopnje, ki bi omogočala 

učinkovito in smiselno dvosmerno komunikacijo (Korošec, Podlesek in Meden, 2018) 

oz. gre za druţine z zelo specifičnimi in zahtevnimi razmerami (Licardo in Golob, 

2017).  
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2.6 POVZETEK TEORETIČNIH IZHODIŠČ 

Šolanje in izobrazba v ţivljenju vsakega posameznika igrata pomembno vlogo, tako 

pri usvajanju znanja, vključevanju v socialno okolje kot tudi pri sami kakovosti 

ţivljenja (Gracin, 2016; Huddleston, Bilgili, Joki in Vankova, 2015; Magajna idr., 

2008; »Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraţevalni sistem«, 

2017). Otrokom priseljencev je treba ţe od zgodnjih let namenjati več pozornosti, saj 

imajo lahko zaradi jezika več teţav pri usvajanju znanj in socialnem vključevanju 

(Lesar, 2013; Magajna idr. 2008), poleg tega pa se pričakovanja in zahteve oţjega 

ter širšega okolja glede njihovega poznavanja jezika (Hanuš, 2010; Prebeg-Vilke 

1995) ter dejansko stanje pogosto bolj ali manj razlikujejo. V domačem okolju se 

navadno srečujejo (še) z drugimi jeziki in kulturami (»Dejavniki učenja in veselje 

učencev z matematiko«, 2007; Huddleston, Bilgili, Joki in Vankova, 2015; Prebeg-

Vilke, 1995), zaradi česar mnogi slovenščine ne usvojijo do ravni, ki bi omogočala 

nemoteno vključevanje v učni proces (»Strategija vključevanja otrok, učencev in 

dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja v RS«, 2007). Njihovo 

pomanjkljivo poznavanje predmetno specifičnih izrazov jim predstavlja ovire pri 

izkazovanju potencialov in uresničevanju svojega znanja, a je le-to pogosto prezrto. 

Zanje v sistemu vzgoje in izobraţevanja z vidika nudenja potrebnih ter ustreznih oblik 

pomoči še ni zadovoljivo poskrbljeno (Huddleston, Bilgili, Joki in Vankova, 2015; 

Knez, 2018). V osnovnošolskem obdobju so upravičeni do pomoči na prvih štirih 

stopnjah petstopenjskega modela pomoči učencem z učnimi teţavami, do usmeritve 

v Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo pa le ob 

morebitnem sopojavljanju posebnih potreb (npr. dolgotrajna bolezen, primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja …) (Jelen Madruša, 2015; Magajna idr., 2008). V 

predšolskem obdobju je področje pomoči slabo opredeljeno (Knez, 2018), trenutno 

pa je otrokom priseljencem (predvsem prvi generaciji) v predšolskem, 

osnovnošolskem in srednješolskem obdobju, njihovim druţinam, vrstnikom ter 

strokovnim delavcem omogočeno vključevanje v program Soočanje z izzivi 

medkulturnega sobivanja (SIMS). Program je osredotočen na pomoč otrokom na 

področju jezika, socialnega vključevanja in pri uresničevanju njihovih potencialov 

(Jelen Madruša, 2018; »O projektu«, b. d.). Dolgoročno je na podlagi ugotovitev v 

okviru projekta cilj oblikovati primere programa dela z otroki, učenci in dijaki 

priseljenci, pedagoge in druge strokovnjake pa opremiti s potrebnimi znanji ter 

veščinami (Jelen Madruša, 2018). Jezikovni primanjkljaji (Hanuš, 2010), pomanjkanje 

sistemskih oblik pomoči (»Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov 

v sistem vzgoje in izobraţevanja v RS«, 2007) in pomanjkljivega zavedanja pomena 

jezika s strani pedagogov ter strokovnih delavcev (Miller, 1993; Riccomini, Smith, 

Hughes in Fries, 2015) velikokrat vodijo v otrokovo manjšo uspešnost ali 

neuspešnost na enem ali več področjih (Magajna idr., 2008). 

Med pomembne in za otroke zahtevne predmete v osnovni šoli spada tudi 

matematika, teţave pri usvajanju matematičnega znanja, tudi zaradi pomanjkljivega 

poznavanja jezika in besedišča, pa vplivajo na stopnjo matematične pismenosti. 
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Temelji slednje se namreč postavijo med izobraţevanjem, kaţe pa se pri soočanju z 

matematičnimi problemi v vsakdanjem ţivljenju (Cotič, 2010; Cotič in Felda, b. d.; 

Šterman Ivančič, Štigl in Štraus, 2016). Poznavanje osnov slovenskega jezika 

otrokom omogoča socialno vključevanje, ne pa tudi zadovoljivega sledenja in 

vključevanja v usvajanje znanj na posameznih predmetnih področjih. Pri matematiki 

se odstopanja kaţejo ţe v niţjih razredih (»Dejavniki učenja in veselje učencev z 

matematiko«, 2007), vztrajajo pa tudi v nadaljevanju šolanja (Kolednik, 2010; Lesar, 

2013). Ţe v predšolskem obdobju je otrokom treba zagotavljati raznolike, spontane in 

namenske, formalne in neformalne izkušnje z matematičnimi veščinami ter 

pripadajočim matematičnim besediščem v povezavi z otrokovimi vsakdanjimi 

izkušnjami (Aubrey, 1997; Van de Rijt idr., 2003; Beck, Lind, Geertsen, Ritz, 

Lundbye-Jensen in Wienecke, 2016; DeFlorio, 2011; Donlan, 1998; Kavkler, Tancig, 

Magajna in Aubrey, 2000; Shanley, Clarke, Doabler, Kurtz-Nelson in Fien, 2017). 

Otroci, ki imajo več teţav s področjem matematike ţe v zgodnjih letih, imajo 

predvsem ob odsotnosti različnih oblik pomoči teţave navadno tudi pri nadaljnjem 

izobraţevanju (Aubrey, Dahl in Godfrey, 2006). Ponavljajoči neuspehi kljub trudu 

močno vplivajo na učenčevo samozavest in motivacijo za učenje. Notranja in tudi 

zunanja motivacija za učenje matematike sta pomemben dejavnik pri doseganju 

ţelenih rezultatov (Waege, 2009), medtem ko pretiran strah, nelagodje ali celo 

matematična anksioznost ovirajo usvajanje matematičnih znanj (Wang, Shakeshaft, 

Schofield in Malanchini, 2018). Mlajšim otrokom je bolj kot cilj učenja pomembno 

vmesno raziskovanje, pozneje pa tovrstna splošna notranja motivacija upada (Ryan 

in Deci, 2000). Pedagogi igrajo pomembno vlogo pri motiviranju otrok in predvsem pri 

oblikovanju učnega okolja, ki zagotavlja oblikovanje čim bolj pozitivnega odnosa do 

matematike (Stipek, Salmon, Givvin, Kazemi, Saxe in MacGyvers, 1998) ţe v 

zgodnjih letih učenja (Yates, 2002). Zgodaj je treba začeti krepiti tudi izvršilne 

funkcije, vključujoč delovni spomin, hitrost procesiranja informacij (Usai, Viterbori in 

Traverso, 2018), inhibicijo odzivanja, prilagodljivost mišljenja, zmoţnost reševanja 

problemov (Diamond, 2012), pozornost in koncentracijo (Vipavc, 2015) …, saj so 

prav tako pomemben pokazatelj uspešnosti pri matematiki (Bull in Scerif, 2001; 

Diamond, 2012; Usai, Viterbori in Traverso, 2018). Bistveno drugače ni niti s fino- in 

grafomotoričnimi spretnostmi, vidnim zaznavanjem ter vidno-motorično integracijo. 

Gibanje je pomemben pokazatelj pripravljenosti otroka za šolo (Pitchford, Papini, 

Outhwaite in Gulliford, 2016), obenem pa zaradi povezave z manipuliranjem s 

konkretnimi materiali, miselnim razvojem, hitrostjo predelovanja in usvajanja znanja 

ter pisanjem pomembno vpliva tudi na samo učenje matematike (Luo, Jose, 

Huntsinger in Pigott, 2007; Pitchford, Papini, Outhwaite in Gulliford, 2016). Zaradi 

številnih vidno podanih informacij, pomembnosti natančnega pisanja in risanja, 

orientacije na ploskvi ter tudi povezave z miselnimi predstavami ne gre zanemariti niti 

vloge vidno-zaznavnih sposobnosti (Daly, Kelley in Krauss, 2011; Garnett, 1998; 

Pitchford, Papini, Outhwaite in Gulliford, 2016; Vipavc, 2015).  

Otroci priseljencev imajo pri matematiki lahko več teţav z razumevanjem učne snovi 

tudi zaradi slabše razvitih spretnosti razumevanja in uporabe slovenščine kot učnega 
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jezika, še zahtevnejše pa je soočanje z matematičnim jezikom in besediščem. 

Matematični jezik je abstrakten, natančen, specifičen, skrbno načrtovan, manj 

dvoumen, brezčasen … in še v mnogih vidikih drugačen ter bolj zahteven kot 

otrokom znan jezik (Barnes, Grifenhagen in Dickinson, 2016; Clemson in Clemson, 

1994; Durkin in Shire, 1993; Jamison, 2010; Miller, 1993; Vipavc, 2015). V razvojni 

stopnji prilagojeni in poenostavljeni različici se otroci z njim srečajo ţe zelo zgodaj 

(Felda, 2012), a imajo vsi vseeno teţave z razumevanjem in izraţanjem v ustreznem 

matematičnem jeziku (Felda, 2012; Garnett, 1998; Jamison, 2000; Miller, 1993; 

Vipavc, 2015). Zgodnje učenje jezika bi lahko pomembno izboljšalo kakovost znanja 

jezika (Prebeg-Vilke, 1995) in uspešnost pri nadaljnjem učenju matematike (Barnes, 

Grifenhagen in Dickinson, 2016; Knez, 2012), a kljub ciljem in smernicam v 

Kurikulumu za vrtce (1999) in učnem načrtu za matematiko v osnovni šoli (»Program 

osnovna šola. Matematika. Učni načrt«, 2011) temu področju v praksi še ni 

posvečene dovolj pozornosti (Barnes, Grifenhagen in Dickinson, 2016; Miller, 1993; 

Riccomini, Smith, Hughes in Fries, 2015). 

Razvijanje ustreznih predpogojev za učenje matematike, s poudarkom na besedišču, 

je pri otrocih priseljencev še posebej pomembno. Spontano učenje besedišča pri njih 

le redko zadošča, zato je potrebno dodatno sistematično poučevanje s številnimi 

ponovitvami (Marzano, 2004), direktnim in modelnim poučevanjem (Hansen, 2009; 

Miller, 1993; Monroe in Orme, 2002), uporabo slikovnih prikazov, gibalnih dejavnosti 

(Beck, Lind, Geertsen, Ritz, Lundbye-Jensen in Wienecke, 2016), za opismenjene 

otroke tudi pisanje (Miller, 1993) … V predšolskem obdobju učenje večinoma poteka 

preko usmerjene in skrbno načrtovane igre (Baloh, 2015; Marjanovič Umek in Lešnik 

Musek, 1998; »Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt«, 2011), ki poleg 

usvajanja zadanih ciljev (Baloh, 2015; Jelen Madruša, 2015) omogoča otrokov 

celostni razvoj (Scarlett, Naudeau, Salonius-Pasternak in Ponte, 2005). Učenje je 

najučinkovitejše ob prepletanju več strategij dela (Monroe in Orme, 2002), 

pomembno vlogo pa igrata tudi pogovarjanje v naravnih situacijah (Baloh, 2015; 

Barnes, Grifenhagen in Dickinson, 2016; Graves, August in Mancilla-Martinez, 2013) 

z vrstniki in odraslimi ter sodelovalno učenje (Barnes, Grifenhagen in Dickinson, 

2016; Miller, 1993; »Zelena knjiga – Migracije in mobilnost: izzivi in priloţnosti za 

izobraţevalne sisteme v EU«, 2008).  

Otroci ob vrtcu in šoli ter morebitnih drugih obveznostih največ časa preţivijo v 

domačem okolju. Vloţen trud otroka in pedagogov je bolj ali manj odveč, če vmes ni 

ustreznega sodelovanja med vzgojno-izobraţevalno ustanovo ter starši. Ti so 

pomemben vir pomoči in informacij glede otroka, druţinskega okolja (socialno-

ekonomski status, izobrazba staršev, trenutni zaposlitveni status, izkušnje iz 

preteklosti) (DeFlorio, 2011; »Zelena knjiga – Migracije in mobilnost: izzivi in 

priloţnosti za izobraţevalne sisteme v EU«, 2008), odnosov v druţini, miselnosti 

(Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar, Kranjc in Kirbiš, 2009) ter kulture, v kateri je otrok 

vzgajan. Drugačnost jezikovno-kulturnega okolja staršev v kombinaciji s 

pomanjkljivimi znanji in spretnostmi pedagogov za komuniciranje s starši priseljenci 
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(Licardo in Golob, 2017) v mnogih primerih predstavlja oviro v komunikaciji (»Zelena 

knjiga – Migracije in mobilnost: izzivi in priloţnosti za izobraţevalne sisteme v EU«, 

2008), ki jo je treba premostiti, saj se otroku in tudi druţini le s celostnim pristopom 

lahko zagotovi potrebna pomoč in podpora (Korošec, Podlesek in Meden, 2018). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM  

Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji 2011 (Krek in Metljak, 

2011) kot enega izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraţevanja navaja »Zagotavljanje 

enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika (ne glede na spol, 

socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, svetovnonazorsko 

pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo) ter nudenje ustrezne pomoči in 

spodbud posameznikom oz. skupinam priseljencev, posameznikom oz. skupinam, ki 

prihajajo iz kulturno manj spodbudnega okolja ter posameznikom oz. skupinam s 

posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi« (str. 16–17). 

Potomci priseljencev so izjemno heterogena skupina, takšni pa so tudi njihovo 

poznavanje in raba slovenskega jezika v učni situaciji (Knez, 2018) ter uspešnost 

sledenja učnemu procesu (Licardo in Golob, 2017). Preden se otrok sooči z 

matematičnimi problemi, se mora dobro seznaniti z matematičnim jezikom in 

njegovimi specifikami, saj avtomatizacija izrazov ter jezikovnih posebnosti omogoči 

večjo osredotočenost na sam problem (Jamison, 2000), obvladovanje izrazov pa igra 

ključno vlogo tudi pri matematični pismenosti (Monroe in Orme, 2002). Matematična 

pismenost je pomemben del splošne pismenosti, ki omogoča celostno vključenost v 

druţbo, zato je treba večkulturnost in potrebe otrok iz večkulturnega ter večjezičnega 

okolja upoštevati tudi pri pouku matematike (Miller, 1993). Izobraţevalni jezik na 

področju matematike je v mnogih pogledih kompleksnejši od vsakdanjega socialnega 

jezika (Jamison, 2000), začetne teţave pri matematiki zaradi jezika pa se med 

šolanjem pogosto stopnjujejo (»Dejavniki učenja in veselje učencev z matematiko«, 

2007). Zgodnje izkušnje so za otrokov nadaljnji razvoj ključne (Aubrey, Dahl in 

Godfrey, 2006; Usai, Viterbori in Traverso, 2018), zgodnje prepoznavanje otrok, 

rizičnih za pojav teţav pri matematiki, in ustrezna intervencija pa lahko omilita teţave 

oz. preprečita poglabljanje teţav med šolanjem (Usai, Viterbori in Traverso, 2018).  

Namen zastavljene raziskave je bil prepoznavanje primanjkljajev, teţav in posebnih 

potreb otrok priseljencev druge oz. tretje generacije pred vstopom v šolo v povezavi s 

poznavanjem in uporabo matematičnih izrazov ter z matematiko povezanim 

besediščem. Na podlagi ugotovitev o predznanju otrok v povezavi z besediščem, 

njihovih interesih, močnih in šibkih področjih je bil načrtovan trening v obliki 

skupinske pomoči ter s ciljno usmerjenostjo na razvoj osnovnih matematičnih izrazov, 

katerega namen je bil zmanjšati rizičnost za začetne učne teţave potomcev 

priseljencev pri matematiki kot posledico drugojezičnosti. 
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3.2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

3.2.1 CILJI 

Raziskava je bila zasnovana s poglavitnim ciljem oblikovanja vzorčnega primera dela 

z otroki s skromnejšim besediščem s področja matematike kot posledico 

drugojezičnosti in kulturne različnosti, in sicer v predšolskem obdobju.  

Cilji raziskave so: 

 prepoznati raven matematične jezikovne opremljenosti izbranih otrok 

priseljencev druge oz. tretje generacije pred vstopom v šolo; 

 na podlagi ocene, opaţanj, mnenja vzgojiteljic in staršev oblikovati ter izvesti 

trening za razvoj oz. krepitev matematičnega besedišča;  

 ovrednotiti učinkovitost oblikovanega treninga na podlagi primerjave začetnih 

in končnih rezultatov otrok;  

 pridobiti informacije o motivaciji otrok za sodelovanje pri dejavnostih v okviru 

zastavljenega treninga; 

 preveriti zadovoljstvo staršev in vzgojiteljic z izvedenim treningom. 

 

3.2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Med načrtovanjem in izvedbo raziskave so bila zastavljena naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

 Kakšno je otrokovo poznavanje matematičnih izrazov pred izvedbo treninga?  

 Kakšna je, upoštevajoč primerjavo začetnega in končnega stanja, učinkovitost 

treninga, s poudarkom na razvijanju matematičnih izrazov (barve, pojmi 

primerjanja, poloţaj v prostoru, liki, telesa …) preko igre, direktnega 

poučevanja, uporabe slikovnega materiala, gibalnih dejavnosti … v skupinski 

obliki dela? 

 Kakšna je motivacija otrok za sodelovanje pri dejavnostih v okviru treninga za 

razvoj matematičnega besedišča? 

 Kako so s celotnim treningom zadovoljni starši in vzgojiteljice? 
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3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Izvedena je bila kvalitativna raziskava z uporabo deskriptivne metode dela. 

Poglavitna tehnika raziskovanja je bila pluralna študija primera z razgovorom, anketo, 

ocenjevalno lestvico in opazovanjem z udeleţbo. 

 

3.3.2 VZOREC 

Vzorec je bil namensko izbran s strani vzgojiteljic. Zajema štiri predšolske otroke, in 

sicer tri deklice ter enega dečka, stare šest let (rojeni leta 2012). Med izvedbo 

treninga so obiskovali vrtec v manjšem slovenskem kraju, septembra 2018 pa so 

začeli z osnovnošolskim izobraţevanjem.  

Otroci so potomci priseljencev iz drţav nekdanje Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, 

Črna gora, Hrvaška in Srbija), torej priseljenci druge oz. tretje generacije. Vzgojiteljice 

na podlagi dosedanjih opaţanj in izdelkov ocenjujejo, da je njihovo funkcioniranje 

povprečno oz. nadpovprečno, zaradi jezikovne specifičnosti v domačem okolju pa pri 

dejavnostih, vezanih na uporabo slovenskega jezika, vključno z besediščem, 

vezanim na matematiko, bolj ali manj odstopajo od vrstnikov. Za vključitev v trening 

je bilo poleg predloga vzgojiteljic potrebno tudi soglasje staršev, zaradi česar je na 

izbiro otrok v vzorcu pomembno vplivala tudi naklonjenost staršev za otrokovo učenje 

slovenskega jezika. Vsi otroci obiskujejo redni program vrtca in v njegovem okviru 

niso deleţni nobene druge oblike dodatne pomoči zaradi jezikovne različnosti.  

Z izpolnjevanjem vprašalnikov so pri raziskavi sodelovali tudi starši vključenih otrok, 

vzgojiteljice ter pomočnici vzgojiteljic (v nadaljevanju vzgojiteljice) pa poleg 

izpolnjevanja vprašalnikov tudi pri organizaciji oz. zagotavljanju ustreznih pogojev ter 

ustni evalvaciji (vmesni in končni).  

Imena otrok so zaradi varovanja podatkov prirejena. 

 

3.3.2.1 ADMIR 

Admir je ţivahen, komunikativen in zvedav deček. V času izvajanja treninga je 

dopolnil šest let. Ima starejšo sestro. V vrtec je vključen ţe četrto leto.  

Starši so se pred pribliţno tridesetimi leti priselili iz Črne gore. Mama ima 

osnovnošolsko izobrazbo, oče pa je končal srednjo šolo. Doma govorijo večinoma 

črnogorsko, bosansko ali hrvaško, občasno tudi slovensko. Slovenščine se je naučil 

predvsem v vrtcu, nekaj besed pa se je naučil tudi od starejše sestre. Mama 

Admirjevo znanje slovenščine ocenjuje kot odlično. Nanj je ponosna, ker rad pomaga 

in je zelo prijazen do svoje sestre.  
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3.3.2.2 MARINA  

Marina je nekoliko zadrţana, socialno in govorno spretna, redoljubna, predvsem pri 

ustvarjalnih dejavnosti zelo natančna in nasmejana deklica. Šest let je dopolnila 

nekaj dni po zaključku treninga. Ima mlajšega bratca. V vrtec hodi ţe peto leto.  

Starši so rojeni v Sloveniji, njuni predniki pa so se priselili iz Bosne in Hercegovine. 

Oba imata srednješolsko izobrazbo. Komunikacija v domačem okolju poteka v 

slovenskem jeziku, občasno pa govorijo tudi bosansko ali angleško. Marina se je 

jezika naučila v domačem okolju in vrtcu. Mama meni, da Marina odlično govori 

slovensko, se hitro uči, veliko zna in je zelo odgovorna za svoja leta.  

 

3.3.2.3 MELISA  

Melisa je splošno razgledana, komunikativna, vljudna in razigrana deklica. Tik pred 

začetkom treninga je dopolnila 6 let. Ima brata dvojčka. V vrtec je vključena štiri leta.  

Melisina mama ima prednike s Hrvaške, vendar ţe od rojstva ţivi v Sloveniji, Melisin 

oče pa se je pred pribliţno petnajstimi leti priselil iz Bosne in Hercegovine. Mama ima 

srednješolsko izobrazbo, oče pa osnovnošolsko. V domačem okolju govorijo 

slovensko in bosansko, občasno tudi hrvaško. Melisa se je slovenskega jezika 

naučila doma in v vrtcu, mama pa njeno znanje ocenjuje kot odlično. 

 

3.3.2.4 SARA  

Sara je motorično spretna, prijazna, zadrţana in vljudna deklica, ki je vedno 

pripravljena pomagati. Ob zaključku treninga je dopolnila 6 let. Ima sestro dvojčico. 

Vrtec obiskuje tri leta.  

Sarini stari starši prihajajo iz Srbije in Bosne in Hercegovine, oba starša pa sta rojena 

v Sloveniji ter imata srednješolsko izobrazbo. Prevladujoči jezik doma je slovenščina, 

pogosto pa govorijo tudi srbohrvaško. Sara je preko risank pogosto v stiku tudi z 

angleščino. Slovenskega jezika se je naučila doma, znanje pa nadgrajuje v vrtcu. 

Mama njeno znanje slovenščine ocenjuje kot zelo dobro.  

 

3.3.3 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Za pridobivanje potrebnih podatkov so bili v raziskavi uporabljeni Vprašalnika o 

otroku in njegovem znanju slovenskega jezika za vzgojiteljice in starše, Ocenjevalna 

letvica poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za predšolske otroke, 

Ocenjevalna lestvica za ocenjevanje otrokove motivacije ter Vprašalnika zadovoljstva 

s treningom za starše in vzgojiteljice. 
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3.3.3.1 VPRAŠALNIKA O OTROKU IN NJEGOVEM ZNANJU SLOVENSKEGA 

JEZIKA ZA STARŠE IN VZGOJITELJICE 

Vprašalnik o otroku in njegovem znanju slovenskega jezika za vzgojiteljice (Priloga 1) 

in Vprašalnik o otroku in njegovem znanju slovenskega jezika za starše (Priloga 2) 

sta bila sestavljena za potrebe raziskave. Namenjena sta pridobivanju informacij o 

otroku, njegovi druţini, močnih in šibkih področjih, interesih, znanju slovenskega 

jezika ter področju matematike. 

Vprašalnik za vzgojiteljice obsega deset vprašanj, nanašajočih se na podatke s 

področja jezika, matematike, močnih in šibkih področij otroka, motivacije ter 

dejavnosti v vrtcu. Pet vprašanj je zaprtega, pet pa odprtega tipa.  

Vprašalnik za starše zajema šestnajst vprašanj o otroku (starost, leta vključenosti v 

vrtec, sorojenci, prostočasne dejavnosti, vezane na matematiko, in interesi) in druţini 

(drţava izvora, čas prebivanja v Sloveniji, stopnja izobrazbe in jezik oz. jeziki v 

domačem okolju). Devet vprašanj je odprtega tipa, tri vprašanja so polodprtega tipa, 

preostala štiri pa zaprtega tipa.  

 

3.3.3.2 OCENJEVALNA LESTVICA POZNAVANJA IN RABE IZRAZOV S 

PODROČJA MATEMATIKE ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

Ocenjevalna lestvica poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za 

predšolske otroke (Priloga 3) je bila za namene raziskave oblikovana na podlagi 

Kurikuluma za vrtce (1999) ter učnih načrtov za matematiko (»Program osnovna 

šola. Matematika. Učni načrt«, 2011; »Učni načrt za prilagojen izobraţevalni program 

z niţjim izobrazbenim standardom Matematika«, b. d.). Skupaj s pripadajočimi 

nalogami, ki temeljijo na uporabi konkretnega in slikovnega materiala ter gibanja, 

sluţi za ocenjevanje otrokovega predznanja in morebitnega napredka ob zaključku 

treninga. 

Lestvica je tristopenjska:  

 Prepoznavanje oz. poimenovanje je ustrezno hitro in pravilno.  

o Prepoznavanje oz. poimenovanje je pravilno, vendar počasno oz. s 

predhodnimi napakami. / Prepoznavanje oz. poimenovanje ob pomoči, 

namigih. 

 Otrok besede ne pozna. / Uporaba besede je neustrezna.  

Pri vsakem sklopu besed je zaradi nadaljnje kvalitativne analize in primerjave 

mogoče oz. priporočljivo dodati tudi komentarje, opombe. Slednje izboljša predstave 

o otrokovem predznanju (začetna ocena) in morebitnem napredku (primerjava 

začetne in končne ocene) ter olajša individualizacijo, diferenciacijo, načrtovanje dela 

in evalvacijo.  
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V lestvico je vključenih osem sklopov besed – Barve, Števila, Računanje, Deli celote, 

Liki in telesa, Pojmi primerjanja, Poloţaj, gibanje in čas ter Drugo. Pari besed oz. 

protipomenke (npr. ozek – širok, začetek – konec, vrstica – stolpec) iz sklopov Pojmi 

primerjanja, Poloţaj, gibanje in čas ter Drugo se tudi ocenjujejo v paru. Pri eni izmed 

besed se preveri razumevanje (npr. »Pokaţi mi dolgo barvico«), pri drugi pa 

poimenovanje (npr. »Če je ta barvica dolga, kakšna je ta?«). 

 

3.3.3.3 OCENJEVALNA LESTVICA ZA OCENO OTROKOVE MOTIVACIJE 

Ocenjevalna lestvica za oceno otrokove motivacije (Priloga 4) za dejavnosti, ki so se 

med treningom najpogosteje pojavljale, je bila oblikovana za namene raziskave. 

Prilagojena je stopnji razumevanja v trening vključenih otrok. Vključuje dve kategoriji 

– motivacija za dejavnost in vir motivacije.  

Motivacija za dejavnost se ocenjuje na dvostopenjski lestvici (Da in Ne) s pomočjo 

slikovnega materiala. Fotografija Frančka pomeni »Da« oz. »Rad imam«, fotografija 

Frančkovega oklepa pa »Ne« oz. »Nimam rad«. Vir otrokove motivacije prav tako 

vključuje slikovni material in dvostopenjsko lestvico (Notranji vir in Zunanji vir). 

Fotografija Frančka predstavlja notranji vir (»To delam, ker jaz tako hočem«), 

fotografiji Frančkove druţine in Gospoda Čuka pa zunanji vir (»To delam, ker to 

rečejo starši ali vzgojiteljica«). Na podlagi otrokovega dviga sličice so bili rezultati 

zabeleţeni v pripravljeno tabelo. Pomen fotografij je bil otrokom vnaprej predstavljen, 

ţe pred tem pa je bilo preverjeno, ali otroci poznajo like iz omenjene risanke in ali se 

zmorejo preleviti v lik omenjenega risanega junaka.  

Dejavnosti, vključene v lestvico, so barvanje, risanje, pisanje (ime, števke, črke), 

sestavljanje (kocke, sestavljanke), poslušanje pravljic (Tinko Polovinko, Boter 

petelin), gibanje (skakanje, poligon), igre (Prodajalna barv, Balončki), petje, druţabne 

igre (Črni Peter, Ugani kdo, Ribolov), učenje novih stvari (novih besed, pesmic, iger), 

teţke naloge oz. naloge, kjer se včasih ali večkrat zmotiš, in deljenje igrač z drugimi 

(svojih in skupnih). 

 

3.3.3.4 VPRAŠALNIKA O ZADOVOLJSTVU S TRENINGOM ZA STARŠE IN 

VZGOJITELJICE 

Vprašalnik o zadovoljstvu s treningom za vzgojiteljice (Priloga 5) in Vprašalnik o 

zadovoljstvu s treningom za starše (Priloga 6) sta bila namensko oblikovana. 

Vzgojiteljice in starši so bili v trening vključeni le posredno, zato so temu primerna 

tudi vprašanja.  

Vprašalnik za vzgojiteljice vsebuje 6 vprašanj polodprtega tipa. Osredotočena so na 

informacije za vzgojiteljice o izvajanju raziskave in na samo organizacijo, opaţanja 

glede motivacije otrok za udeleţbo pri dejavnostih v okviru treninga, uporabljenih 
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materialih ter morebitnih pozitivnih vplivih, ki jih opaţajo pri otrocih. Sledi vprašanje v 

povezavi z mnenjem vzgojiteljic o morebitni ponovni vključitvi otrok v takšno ali 

podobno obliko pomoči, vprašalnik pa se konča z moţnostjo dodatnih sporočil, 

predlogov, komentarjev ali pripomb.  

Vprašalnik za starše obsega 7 vprašanj in moţnost sporočanja informacij, po katerih 

v vprašalniku nismo spraševali. Vprašanja so vezana na informiranost staršev o 

treningu, razumljivosti prejetih informacij, morebitnih pogovorih o treningu z otrokom, 

na mnenje o treningu in morebitni odločitvi za ponovno vključitev v podoben trening 

ter razlogih za to. Eno vprašanje je zaprtega tipa, štiri vprašanja polodprtega, dve 

vprašanji pa sta odprtega tipa. 

 

3.3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

V začetku leta 2018 sta vzgojiteljici skupin z otroki, ki bodo v prihodnjem šolskem letu 

začeli osnovnošolsko izobraţevanje, izmed otrok priseljencev druge oz. tretje 

generacije izbrali 4 otroke (iz vsake skupine 2), za katere sta ocenili, da je njihovo 

splošno funkcioniranje povprečno ali nadpovprečno, vendar jih pri vključevanju v 

vsakodnevne strukturirane vrtčevske aktivnosti, predvsem s področja matematike, in 

pri izkazovanju lastnega znanja jezik bistveno bolj ovira kot vrstnike. Starši so po 

vzgojiteljicah prejeli soglasja glede strinjanja o sodelovanju otrok pri treningu. Vsi 

starši so se z vključitvijo otrok v trening strinjali, poleg tega so bili vsi pripravljeni rešiti 

vprašalnika.  

S pridobljenimi soglasji se je začelo zbiranje podatkov o otrocih, njihovih jezikovnih 

zmoţnostih in matematičnih veščinah. Podatki so bili pridobljeni z opazovanjem v 

vrtčevski skupini, manjši skupini in z individualnimi pogovori z otroki ter pogovori z 

vzgojiteljicami. Starši so izpolnili vprašalnik o otroku in druţinskem okolju, 

vzgojiteljice pa o otroku v vrtčevskem okolju. Podatki o otrocih in njihovem 

predznanju matematičnega besedišča so bili pridobljeni z namensko oblikovanimi 

nalogami oz. dejavnostmi v individualni situaciji, po koncu treninga pa je bil na enak 

način ocenjevan njihov napredek.  

Podatki o otrokovi motivaciji so bili pridobljeni z opazovanjem otrok med dejavnostmi 

v okviru treninga, in sicer z ţe omenjenimi vprašalniki za vzgojiteljice in starše, ob 

koncu treninga pa še individualno s slikovnim materialom ter ocenjevalno lestvico za 

oceno otrokove motivacije. Takrat so bili staršem in vzgojiteljicam razdeljeni tudi 

evalvacijski vprašalniki o zadovoljstvu s treningom.  

Neposredno sodelovanje s starši zaradi različnih razlogov ni bilo mogoče. 

Komunikacija je potekala s pisnimi in ustnimi sporočili po vzgojiteljicah. Starši so imeli 

moţnost informiranja po elektronski pošti ali telefonu oz. so se lahko po omenjenih 

komunikacijskih poteh dogovorili za individualno srečanje, vendar tega, z izjemo 

Admirjeve mame, niso uporabili.  
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3.3.5 OBDELAVA PODATKOV 

V raziskavi pridobljeni in uporabljeni podatki so kvalitativno ter kvantitativno obdelani. 

Odgovori, pridobljeni z vprašalniki za starše in vzgojiteljice, so opisno podani ter 

analizirani. Na besedišče vezani rezultati so podani tabelarno in opisno analizirani, 

za laţjo predstavo ter oceno učinkovitosti treninga pa so dodani še podatki o številu 

besed, ki so bile ocenjene s posamezno oceno, ter pripadajoči odstotki. Informacije o 

motivaciji otrok so podane tabelarno z dodano opisno analizo. 

 

3.4 TRENING 

Trening z osrednjim namenom razvijanja matematičnega besedišča temelji na 

pridobljenih podatkih s strani staršev, vzgojiteljic in otrok, opazovanju otrok v skupini, 

manjši skupini in individualno, ocenjevanju njihovega poznavanja besedišča, ciljih ter 

smernicah za delo, ki jih navajajo Kurikulum za vrtce (1999) in učna načrta za 

matematiko v osnovni šoli (»Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt«, 2011; 

»Učni načrt za prilagojen izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom 

Matematika«, b. d.). V prvi vrsti je osredotočen na potrebe, primanjkljaje, interese in 

močna področja v trening vključenih otrok, besede pa so bile izbrane tudi glede na to, 

da so uporabne, se razmeroma pogosto uporabljajo v pogovoru in v šoli ter so 

pomembne za usvajanje in izraţanje šolskega znanja, a se jim pogosto ne posveča 

dovolj pozornosti (William and Mary Training and Technical Assistance Centre, 

2015). 

 

3.4.1 CILJI 

Osrednji cilji treninga so razvijanje osnovnega matematičnega besedišča, krepitev 

motivacije za učenje in pridobivanje pozitivnega odnosa do matematike. V skladu s 

tem so bili cilji treninga naslednji:  

 Otrok se preko usmerjene in skrbno načrtovane igre seznanja z matematičnim 

besediščem ter jezikom v slovenskem jeziku.  

 Otrok preko matematičnih dejavnosti samostojno in ob pomoči razume ter 

uporablja ustrezne matematične izraze. 

 Otrok avtomatizira uporabo in prepoznavanje matematičnega besedišča v 

slovenskem jeziku.  

 Otrok razvija matematične spretnosti, veščine in matematično mišljenje.  

 Otrok ob igri in zanj zanimivih dejavnostih krepi pozitiven odnos do 

matematike.  
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3.4.2 POTEK IN DEJAVNOSTI 

Trening je bil izveden v vrtcu manjšega slovenskega kraja. Dejavnosti za otroke so 

potekale v dopoldanskem času, navadno dvakrat tedensko po 30 do 45 minut, zunaj 

igralnice. Otroci so bili zaradi prostorskih pogojev in učinkovitejšega dela razdeljeni v 

pare glede na njihovo vrtčevsko skupino. V primeru odsotnosti otroka oz. otrok, kar 

se je dogajalo zelo pogosto, je bila razporejenost otrok nekoliko prilagojena 

(zdruţevanje, individualno delo, zamenjave), tako da so vsi otroci sodelovali pri vseh 

dejavnostih zastavljenega treninga. Prilagajanje rednim vrtčevskim dejavnostim, zelo 

pogosta odsotnost nekaterih otrok, vmesne počitnice in prazniki so močno vplivali na 

trajanje treninga. Celoten trening (od pridobivanja soglasja staršev do končne ocene) 

je potekal šest mesecev (od januarja do junija). Vsak otrok se je udeleţil 24 srečanj. 

Dve srečanji sta bili namenjeni ocenjevanju in sta potekali individualno (začetno in 

končno ocenjevanje), 20 srečanj je bilo posvečenih treningu, po eno srečanje pa 

spoznavanju z otroki ter zaključnemu prostemu igranju. Natančnejši razpored srečanj 

z nazivi srečanja in besedami, ki so bile bistvene na danem srečanju, je v tabeli 1. 

Tabela 1: Pregled srečanj in besed, vključenih v posamezno srečanje 

Zaporedna 

številka 

srečanja 

Naziv srečanja Besede 

 Spoznavanje otrok  

 
Začetna ocena 

(individualno) 

 

1.  Barve Rumena, rdeča, modra, zelena, bela, črna, 

rjava, siva, vijolična, roza in oranţna 
2.  Barve 

3.  Števila  Števila od vključno 0 do vključno 10 

4.  
Števila in števniki Števila od vključno 0 do vključno 10, števniki v 

obsegu do 10 in zadnji 

5.  
Računanje Dodaj, odvzemi oz. vzemi stran, razdeli, 

skupaj, več in manj  

6.  Deli celote Cel oz. vse, kos oz. del, pol 

7.  Ponavljanje  

8.  Liki Krog, kvadrat, pravokotnik, trikotnik 

9.  Telesa Kocka, kvader, krogla, piramida in valj 

10.  
Liki in telesa Krog, kvadrat, pravokotnik, trikotnik, kocka, 

kvader, krogla, piramida in valj 
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Tabela 1: Pregled srečanj in besed, vključenih v posamezno srečanje nadaljevanje 

Zaporedna 

številka 

srečanja 

Naziv srečanja Besede 

11.  Pojmi primerjanja Dolg, daljši, najdaljši, kratek, krajši, najkrajši, 

kriv, raven, majhen, manjši, najmanjši, velik, 

večji, največji, ozek, oţji, širok, širši, poln, 

prazen, teţek, teţji, najteţji, lahek, laţji, 

najlaţji, nizek, niţji, najniţji, visok, višji in 

najvišji 

12.  Pojmi primerjanja 

13.  

Pojmi primerjanja 

14.  
Ponavljanje in 

utrjevanje 

 

15.  
Poloţaj, gibanje in 

čas 

Nad (zgoraj), pod (spodaj), navzdol, navzgor, 

levo, desno, naprej, nazaj, od, do, na, v, med, 

spredaj (pred), zadaj (za), zunaj, znotraj (notri), 

naslednji, okoli (okrog), sredina, rob, 

naravnost, zraven, začetek, konec, vedno, 

včasih, nikoli, prej (najprej), potem, zdaj, na 

koncu  

16.  
Poloţaj, gibanje in 

čas 

17.  

Poloţaj, gibanje in 

čas 

18.  Drugo Črta, pika, vrstica, stolpec, vodoravno, 

navpično, poševno, verjetno, skupina 

(mnoţica), vrstni red (zaporedje), malo, veliko, 

enak, podoben in različen (drugačen) 

19.  

Drugo 

20.  
Ponavljanje in 

utrjevanje 

 

 Končna ocena 

(individualno) 

 

 Igranje  

 

Vsako od dvajsetih srečanj za razvijanje besedišča se je začelo s pet- do 

desetminutno motivacijsko dejavnostjo, ki je hkrati vključevala tudi ponavljanje oz. 

dodatno ocenjevanje poznavanja besed posameznega srečanja, ali pogovorom. 

Sledil je glavni del z dejavnostmi in igro za razvijanje zastavljenih pojmov, ki je trajal 

od 20 do 30 minut. Zaključek je bil navadno namenjen pogovoru o tem, kaj jim je bilo 

všeč, kaj jim ni bilo všeč, kaj so se novega naučili, in ponavljanju. Slednje je na večini 

srečanj potekalo z uporabo besedne škatle (eden izmed otrok je ob kartončkih s 

fotografijami obnovil dotedanje besede, drugi pa je presojal o pravilnosti 

poimenovanja oz. pomagal pri poimenovanju, če je otrok prosil za pomoč), nekajkrat 

pa tudi z igro (Barve, Čarovnica je izgubila klobuk, poligon …). Za zaključek je bilo 

predvidenih 5 do 10 minut časa.  

  



42 
 

Poglavitna metoda dela pri treningu je bila usmerjena igra, ki pomembno prispeva k 

pripravljenosti za učenje in motivaciji (Hyson, b. d.), z uporabo: 

 didaktičnih pripomočkov: barvne kocke (telesa), Lego kocke, ţebljički s 

podlogo, Geobord, plošča 10 x 10 s pripadajočimi barvnimi čepki, igralne 

kocke z različnim številom ploskev, kamenčki (pikapolonice in čebelice za 

računanje, barve, števila, zaporedja, razvrščanje), avtomobilčki, frnikole, 

flomastri, barvice, kapalka, ščipalke, loparčki, ţoge, računalo, trakovi, vrvice, 

blazinice, kinetični pesek, vrtavka …) … 

 didaktičnih in prilagojenih druţabnih iger: Potapljanje ladjic, Človek, ne jezi se, 

Ribolov, Spomin, Domine, Črni Peter, Ugani, kdo, Dobble, Bubbles, 

sestavljanke, Ţabice … 

 pravljic in pesmic: Tinko Polovinko (Janez Bitenc), Boter petelin (ljudska), Zelo 

lačna gosenica (Eric Carle), Repa velikanka (Aleksej Nikolajevič Tolstoj) … 

 otroških iger: Atomčki, Prodajalna barv, Balončki, Čarovnica je izgubila klobuk, 

poligon … 

 slikovnih in konkretnih materialov (predmeti s pripadajočimi sličicami za 

predloge, števila, sodelovalne kartice z besedno škatlo, delovni listi, ceste, 

črte, gibalni narek, ilustracije za zgodbice, skrite slike …). 

Igra je večinoma temeljila na razvijanju in izpopolnjevanju matematičnih veščin, 

spretnosti in mišljenja, vanjo pa so bile poleg dejavnosti za pridobivanje ter 

izpopolnjevanje matematičnega besedišča vpete tudi aktivnosti za krepitev 

pozornosti, priklica, delovnega pomnjenja, grobo-, fino- in grafomotoričnih spretnosti, 

vidnega zaznavanja, sodelovanja, komunikacijskih spretnosti, logičnega mišljenja, 

natančnosti, zmoţnosti sledenja navodilom … 

Različnost predznanja in pogosta odsotnost posameznih otrok sta vodili k dodatni 

individualizaciji in diferenciaciji dela znotraj posameznega srečanja, do manjših razlik 

v izvajanju pa je zaradi teţav z razumevanjem navodil dejavnosti, ki niso bile 

posledica jezika, prihajalo tudi med skupinama. V eni skupini sta namreč otroka 

določeno dejavnost takoj usvojila, v drugi pa kljub večkratni razlagi in demonstraciji 

nista razumela bistva ter obratno, zato je bilo delo večinoma sproti prilagojeno 

otrokom. Pri dejavnostih smo stremeli k doseganju zahtevnosti, ki otrokom 

predstavlja izziv in jih spodbudi k raziskovanju, razmišljanju in učenju, po drugi strani 

pa pri reševanju oz. izvajanju dejavnosti doţivljajo občutek uspeha. Aktivna udeleţba 

učencev pri pridobivanju znanja in ustrezna zahtevnost dejavnosti, ki omogoča 

utrjevanje in krepitev ţe usvojenega znanja, hkrati pa reševanje ravno toliko 

zahtevnih nalog, da otroku predstavljajo izziv, a jih še zmore rešiti samostojno, 

pomembno vplivajo na učinkovitost učenja (Aubrey, Dahl in Godfrey, 2006; Vipavc in 

Kavkler, 2015). Besede so bile predstavljene v smiselnih in med seboj povezanih 

sklopih, da so si otroci lahko oblikovali tudi povezave med naučenimi besedami, ob 

tem so jim bili podani različni primeri uporabe dane besede, vsako besedo pa so 

imeli moţnost večkrat ponoviti oz. slišati ter tako krepiti uporabo in razumevanje 

besede (William and Mary Training and Technical Assistance Centre, 2015).  
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3.5 REZULTATI, ANALIZA IN INTERPRETACIJA 

3.5.1 BESEDIŠČE 

Potomci priseljencev pridejo v reden stik z drugim jezikom najpogosteje ob vstopu v 

vrtec, kjer se jezika učijo predvsem naravno – s poslušanjem uporabe jezika v okolju 

(Prebeg-Vilke, 1995). Otroci, vključeni v trening, so se v vrtec vključevali zelo zgodaj, 

poleg tega pri vseh tudi doma govorijo slovensko (pri Admirju glede na odgovore 

mame nekoliko manj kot pri drugih otrocih), zaradi česar pravzaprav ţe od rojstva 

ţivijo v dvo- ali večjezičnem okolju. V slovenskem jeziku imajo usvojenega kar nekaj 

besedišča, vključno z besedami, vključenimi v raziskavo.  

V nadaljevanju so za vsakega posameznega otroka najprej predstavljene informacije 

vzgojiteljic, vezane na matematične veščine in besedišče (Vprašalnik o otroku in 

njegovem znanju slovenskega jezika za vzgojiteljice), ter po potrebi nekatere ključne 

informacije o otrokovem funkcioniranju, pridobljene z opazovanjem otrok v skupini ter 

zunaj nje. Temu sledi tabelarna in opisna predstavitev začetnih in končnih rezultatov, 

ki smo jih pridobili z Ocenjevalno lestvico poznavanja in rabe izrazov s področja 

matematike za predšolske otroke, iz tega pa je moč razbrati tudi njihov napredek.  

 

3.5.1.1 ADMIR 

Vzgojiteljica Admirjevo razumevanje slovenskega jezika, motivacijo za učenje 

matematičnih vsebin in matematično znanje (npr. koncept števila, prirejanje, 

oblikovanje mnoţic …) ocenjuje kot povprečno oz. pribliţno enako kot pri vrstnikih, 

izraţanje v slovenščini, vključno z matematičnim izrazjem (npr. barve, števila, liki …), 

pa opredeljuje kot nekoliko slabše glede na vrstnike. Šibkejše znanje slovenščine 

vpliva tako na njegovo socialno vključevanje kot tudi na sledenje in aktivno 

sodelovanje pri organiziranih dejavnostih v vrtcu, tudi pri matematičnih vsebinah. 

Razumevanje jezika je podobno kot pri vrstnikih, prav tako je za dejavnosti enako 

motiviran kot vrstniki, slabša pa je njegova zmoţnost izraţanja v slovenskem jeziku 

(splošno in v povezavi z matematiko). Admir v skupini kaţe interes za učenje novih 

besed, na novo naučene besede v vsakdanji situaciji razume, vendar za učenje 

potrebuje veliko ponovitev. Pri izraţanju ga nekoliko ovirajo tudi teţave z govorom in 

izgovorjavo besed, vzgojiteljica pa pri njem opaţa tudi odstopanja na področju fine 

motorike in grafomotoričnih spretnosti. Pri dejavnostih je pogosto manj natančen, 

zlasti če se od njega zahteva dolgotrajnejše sedenje in osredotočanje na dejavnost.  
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Ocenjevalna lestvica poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za 

predšolske otroke 

Barve 

Poimenovanje barv pred treningom je Admirju predstavljalo veliko teţav (tabela 2). 

Priklic besed je bil počasen, negotov. Belo, sivo in oranţno barvo je prepoznal, a jih 

ni znal poimenovati, rjavo pa je pravilno pokazal šele po nekaj poskusih. Pri oranţni 

barvi je z izbiro zelo okleval, belo in sivo pa je v večini primerov takoj ustrezno 

prepoznal. Njegovi najljubši barvi sta rdeča in črna, včasih tudi zelena, vendar je imel 

tudi s temi barvami precej teţav. Zeleno je v večini primerov zamenjal z modro (tudi 

obratno) in sam napake ni uvidel, črno pa je poimenoval po zelo dolgem razmisleku 

ter nekaj neuspelih poskusih. Podobno velja tudi za vijolično in roza. Pri roza si je 

pomagal s tem, da so roza barve roţe. Pravilno in razmeroma hitro je poimenoval 

samo rdečo in rumeno barvo.  

Tabela 2: Začetna in končna ocena Admirjevega poznavanja besed s področja Barve 
Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Bela  - o + - o + 

Črna  - o + - o + 

Modra  - o + - o + 

Oranţna - o + - o + 

Rdeča  - o + - o + 

Rjava - o + - o + 

Roza - o + - o + 

Rumena - o + - o + 

Siva - o + - o + 

Vijolična - o + - o + 

Zelena - o + - o + 

Iz tabele 2 je moč razbrati Admirjev napredek pri prepoznavanju in poimenovanju 

barv. Priklic je bil večkrat še nekoliko počasnejši od ţelenega, vendar je v večini 

primerov barve hitro priklical. Med treningom je ob pomoči za barve oblikoval 

asociacije, kot je pred tem ţe imel za roza barvo, kar mu je olajšalo pomnjenje 

poimenovanja (npr. zeleno jabolko, vijolična vijolica, rjav kot rja). Pri vijolični barvi je 

imel občasno več teţav, saj se besede ni spomnil; vedel je, da si pri priklicu lahko 

pomaga s spomladansko cvetlico iz njemu poznane pesmice Zvončki in trobentice, 

ampak je potreboval čas, da je ugotovil, s katero cvetlico (zvonček, trobentica, 

mačica ali vijolica). Teţave s priklicem besede še ostajajo pri oranţni, rjavi in sivi 

barvi. 
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Števila 

Števila so Admirju predstavljala manj teţav kot barve (tabela 3), teţava s 

počasnejšim priklicem oz. priklicem ustrezne besede pa je bila prisotna tudi na tem 

področju. Nekaj teţav je imel s povezavo simbola in poimenovanja, tudi številske 

predstave so bile še nekoliko pomanjkljivo razvite. Število nič je ustrezno prepoznal, 

poimenoval pa jo je kot »nč« (v smislu, da ni ničesar, ne kot število) ali nula. Razlike 

med številom in števnikom še ni usvojil. Namesto števnikov je uporabljal števila (»V 

katerem razredu je tvoja sestra?« – »Štiri«). Besedo zadnji je ustrezno prepoznal in v 

določenih primerih samostojno uporabil v prostem govoru (»Ti si bila zadnja«). 

Tabela 3: Začetna in končna ocena Admirjevega poznavanja besed s področja 

Števila 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Števila: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 
- o + - o + 

Nič - o + - o + 

Števniki (npr. prvi, drugi, peti, 

zadnji) 
- o + - o + 

V tabeli 3 vidimo, da se je Admirjevo poimenovanje oz. razumevanje števnikov in 

števila 0 izboljšalo, prav tako povezava med simbolom oz. besedo ter samim 

številom. Število nič je prepoznal in tudi pravilno poimenoval. Števnike je povezoval s 

postavljanjem v vrsto za na igrišče, kar mu je pomagalo tudi pri priklicu ustreznih 

besed pri drugih dejavnostih. Števnik je včasih še zamenjal za število, a se je 

navadno sam popravil, nekatere števnike pa je povedal nekoliko neustrezno (npr. 

štiriti, sedemti). 

 

Računanje 

Vzgojiteljica pri Admirju ni zaznavala bistvenih odstopanj od vrstnikov v povezavi z 

usvojitvijo matematičnih konceptov, a je imel pri seštevanju in odštevanju kar nekaj 

teţav, ki pa niso bile povezane samo z jezikom. Zaradi ţe omenjenih teţav s števili je 

potreboval nekoliko več časa, da je naštel potrebno količino predmetov (npr. 

kamenčkov), nato pa je ob pomoči preštel ustrezno količino (npr. če je imel 5 

pikapolonic, je po daljšem razmisleku odvzel 2 pikapolonici, vendar samostojno ni 

znal odgovoriti na vprašanje, koliko pikapolonic mu je še ostalo). Besede skupaj, več 

in manj je ustrezno uporabljal (razen če se je zmotil pri štetju ali poimenovanju 

posameznega števila), pri besedah, vezanih na seštevanje in odštevanje, pa je 

okleval oz. ugibal (tabela 4). 
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Tabela 4: Začetna in končna ocena Admirjevega poznavanja besed s področja 

Računanje 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Dodaj - o + - o + 

Odvzemi oz. vzemi stran - o + - o + 

Razdeli (R) - o + - o + 

Skupaj - o + - o + 

Več in manj - o + - o + 

Iz tabele 4 je razvidno, da pri Admirju tudi po zaključku treninga ostaja teţava z 

besedami, povezanimi z odštevanjem. V večini primerov je samostojno najprej dodal 

predmete oz. rekel, da jih mora dodati, čeprav je vedel, da jih mora na koncu imeti 

manj kot na začetku. Šele ob dodatnih spodbudah, primerih oz. vprašanjih je pravilno 

odgovoril oz. izvedel dejavnost. Seštevanje s konkretnimi materiali mu je šlo bistveno 

bolje kot na začetku. Tudi priklic besede dodaj (daj zraven) je bil ustrezno hiter in 

pravilen. 

 

Deli celote 

Tabela 5: Začetna in končna ocena Admirjevega poznavanja besed s področja Deli 

celote 

Besede Začetna ocena Končna ocena 

Cel oz. vse - o + - o + 

Kos oz. del - o + - o + 

Pol - o + - o + 

Tabela 5 kaţe, da je Admir dobro poznal besede s področja delov celote. Besede je 

razumel in tudi ustrezno uporabljal ţe pred treningom. Pri tem si je pomagal z 

asociacijami na vsakdanje dogodke (vse kocke, cel kruh, kos pice, pol kozarca coca-

cole). 

 

Liki in telesa 

Besede s področja likov in teles je Admir slabše poznal (tabela 6). Ustrezno je 

poimenoval krog, za drugo pa je potreboval pomoč in usmerjanje. Pravokotnik je po 

neuspelem poskusu (najprej je pokazal trikotnik) pravilno pokazal, trikotnika pa se je 

spomnil po daljšem razmisleku in namigu (število oglišč). Kvadrata ni prepoznal, 

poimenoval pa ga je kocka.  

Admir se zelo rad igra s kockami, pri čemer se srečuje z večino teles, a vse 

poimenuje kocka (igrača, ne geometrijsko telo). Kocke kot telesa sprva ni znal 

poimenovati, ob omembi igralne kocke pa je povezal obliki in ustrezno odgovoril. 

Krogle, piramide in kvadra ni prepoznal, valj pa je prepoznal šele po razmisleku in 

usmerjanju. Ugotovil je, da bi lahko s takšnim telesom valjal, a samostojno tega ni 

povezal z besedo valj.  



47 
 

Tabela 6: Začetna in končna ocena Admirjevega poznavanja besed s področja Liki in 

telesa 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 
L

ik
i 

Krog - o + - o + 

Kvadrat - o + - o + 

Pravokotnik (R) - o + - o + 

Trikotnik - o + - o + 

T
e

le
s
a
 

Kocka - o + - o + 

Krogla (R) - o + - o + 

Kvader (R) - o + - o + 

Piramida (R) - o + - o + 

Valj (R) - o + - o + 

Po treningu je besedišče s področja geometrijskih likov in oblik izboljšal, kot lahko 

vidimo v tabeli 6, pa ima še vedno kar nekaj teţav. Priklic je bil v večji meri počasen, 

a samostojen in pravilen pri krogu, trikotniku in kocki. Poimenovati je znal tudi 

piramido, saj so mu bile všeč piramide v Egiptu, ki smo si jih ogledali. Pri izbiri 

pravokotnika je še potreboval več časa, saj ga je izbral na podlagi izločanja trikotnika 

in kvadrata. Kvadrat je poimenoval kot »kuadrat«, ob opozorilu pa ga je poimenoval 

pravilno. Kvadra ni prepoznal niti ob pomoči z izločanjem drugih teles. Besedo je 

sicer poznal in jo je tudi uporabil, a je še ni povezal s pomenom oz. obliko. Včasih jo 

je uporabil pri poimenovanju kvadrata ali pa jo je izrekel pri preostalih telesih. Valj in 

kroglo je prepoznal po daljšem razmisleku, saj si je pomagal z asociacijo na valjar, pri 

krogli pa z jušno kroglico.  

 

Pojmi primerjanja 

V tabeli 7 vidimo, da je Admir pred začetkom treninga ustrezno poimenoval oz. 

prepoznal pare velik in majhen, poln in prazen, teţek in lahek. Besede iz parov dolg 

in kratek, ozek in širok ter visok in nizek je ustrezno prepoznal, za poimenovanje pa 

je uporabljal velik oz. majhen. V povezavi z oblačili je pravilno uporabil besedi dolg in 

kratek. Besed kriv in raven ni poznal.  

Koncept stopnjevanja pridevnikov je razumel, vendar ustreznega primernika ali 

preseţnika ni znal tvoriti. V večini primerov je pred pridevnikom uporabljal besedi bolj 

in najbolj (bolj dolg, najbolj velik, bolj manjši …). Pri primerniku je pogosto uporabil 

nasprotno besedo (namesto laţji je uporabil ne teţek), preseţnika pa nato ni znal 

tvoriti ali pa je besedi ponovno dodal besedo bolj (bolj ne teţek). Pri stopnjevanju 

besed dolg, majhen, velik in teţek je ob pomoči ustrezno poimenoval oz. prepoznal 

naslednji dve stopnji. Besed oţji in širši ni razumel.  
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Tabela 7: Začetna in končna ocena Admirjevega poznavanja besed s področja Pojmi 

primerjanja 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Kratek  

Dolg 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Kratek, krajši, najkrajši - o + - o + 

*Dolg, daljši, najdaljši - o + - o + 

Kriv (R) 

Raven 

- o + - o + 

- o + - o + 

Majhen 

Velik 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Majhen, manjši, najmanjši - o + - o + 

*Velik, večji, največji  - o + - o + 

Ozek 

Širok 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Ozek, oţji (R) - o + - o + 

*Širok, širši (R) - o + - o + 

Poln  

Prazen 

- o + - o + 

- o + - o + 

Teţek 

Lahek 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Teţek, teţji, najteţji - o + - o + 

*Lahek, laţji, najlaţji - o + - o + 

Visok 

Nizek 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Nizek, niţji, najniţji - o + - o + 

*Visok, višji, najvišji - o + - o + 

Tabela 7 prikazuje Admirjev napredek pri uporabi in razumevanju besed, vezanih na 

primerjanje. Po zaključenem treningu je poznal in uporabil tudi besedi kratek in visok, 

ustrezno pa je prepoznal tudi besedo kriv. Besedo raven je prepoznal in jo ob manjši 

pomoči tudi uporabil. Besedi ozek in širok je še vedno nadomeščal z velik in majhen, 

ob spodbudah pa je obe besedi prepoznal in včasih tudi uporabil, enako besedo 

nizek. 

Tvorba primernika in preseţnika je bila bistveno hitrejša in ustreznejša kot pred 

treningom. Pri besedah, kjer je poznal osnovnik in je imel z besedami več izkušenj 

(majhen, velik, visok), je pravilno in samostojno tvoril vse tri oblike, pri besedah 

lahek, dolg in teţek pa je potreboval malo pomoči in usmeritev, da je izbral ustrezno 

obliko besede. Besedo oţji je ustrezno razumel, medtem ko za besedo širši še ni bil 

povsem prepričan. Primernika in preseţnika besed kratek in nizek je tvoril neustrezno 

(kratekejši, še bolj kratek, nizeki) ali ga ni tvoril. 
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Poloţaj, gibanje in čas 

S poloţajem, gibanjem in časom povezane besede so bile Admirju blizu, saj so jih v 

skupini pogosto uporabljali v povezavi z gibanjem, ki ga oboţuje. Rezultati so 

prikazani v tabeli 8. Na začetku treninga se je nekaj problemov kazalo z besedami 

nad oz. zgoraj (gor ali »na vrh«) in navzgor (gor), predloga v in na je večkrat 

zamenjeval med seboj (oblačila so na omari, kuţa je v stopnicah), besedo naravnost 

pa z besedo naprej. Namesto besede med je uporabljal besedo na sredini oz. vmes, 

pri prepoznavanju besede pa je potreboval več časa. Enako velja tudi za besedo 

zraven oz. poleg (pri, skupaj). Besedo rob je poznal in jo ustrezno uporabljal, vendar 

samo v povezavi s pohištvom, ne pa tudi z robom lista, zvezka, geometrijskega 

telesa.  

Nekoliko teţje je priklical pojme, povezane s časovnimi predstavami. Pri govoru o 

zaporedju je časovne prislove kar izpustil, ob dodatni spodbudi pa je imel z njihovim 

priklicem kar nekaj teţav. Besed konec oz. na koncu niti ni prepoznal, četudi gre za, 

pri športu in tudi v vsakdanjem jeziku, pogosto omenjeno besedo. Namesto besede 

konec je dvakrat uporabil besedo začetek. Besedo včasih je poznal, a ni razumel 

njenega pomena.  

Tabela 8: Začetna in končna ocena Admirjevega poznavanja besed s področja 

Položaj, gibanje in čas 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Nad (zgoraj)  

Pod (spodaj) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Navzdol 

Navzgor 

- o + - o + 

- o + - o + 

Levo 

Desno 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naprej 

Nazaj 

- o + - o + 

- o + - o + 

Od 

Do 

- o + - o + 

- o + - o + 

Na 

V 

- o + - o + 

- o + - o + 

Med - o + - o + 

Spredaj (pred) 

Zadaj (za) 

- o + - o + 

- o + - o + 
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Tabela 8: Začetna in končna ocena Admirjevega poznavanja besed s področja 

Položaj, gibanje in čas nadaljevanje 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Zunaj 

Znotraj (notri) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naslednji (R) - o + - o + 

Okoli (okrog) - o + - o + 

Sredina 

Rob (R) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naravnost - o + - o + 

Zraven - o + - o + 

Začetek 

Konec 

- o + - o + 

- o + - o + 

Vedno  

Včasih 

Nikoli 

- o + - o + 

- o + - o + 

- o + - o + 

Prej (najprej) 

Potem 

- o + - o + 

- o + - o + 

Zdaj - o + - o + 

Na koncu - o + - o + 

Večino besed s tega področja je Admir ţe vsaj delno poznal, kar se pozna tudi pri 

končnih rezultatih. V tabeli 8 vidimo, da so ostale samo 4 nezadostno usvojene 

besede. Z besedama med in zraven je imel pri izraţanju še vedno podobne teţave 

kot na začetku, prepoznavanje besed pa je bilo ustreznejše. Besedo včasih je usvojil, 

a jo je večkrat še zamenjal z besedo vedno. Pojem je na koncu razumel in ga je tudi 

sam uporabil, beseda konec v povezavi z vrvico, dejavnostjo, zgodbo pa mu je še 

povzročala teţave. Namesto besede konec ni več uporabljal začetek, ampak cilj, saj 

mu je bila ta beseda bolj poznana.  

 

Drugo 

V zadnjem sklopu lestvice so bile ponovno zastopane besede, ki so ţe bile del 

Admirjevega besednjaka. Tabela 9 prikazuje, da Admir pri začetnem ocenjevanju ni 

poznal besed poševno in različen oz. drugačen, besedi črta in podoben pa je 

prepoznal, ne pa tudi samostojno uporabil. Besedi skupina oz. mnoţica in vrstni red 

oz. zaporedje je prepoznal po daljšem razmisleku. 
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Tabela 9: Začetna in končna ocena Admirjevega poznavanja besed s področja Drugo 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Črta  - o + - o + 

Pika - o + - o + 

Vrstica (vodoravno (R)) 

Stolpec (navpično (R)) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Poševno (R) - o + - o + 

Verjetno (R) - o + - o + 

Mogoče (R) - o + - o + 

Skupina (mnoţica) (R) - o + - o + 

Vrstni red (zaporedje) (R) - o + - o + 

Malo (količina) 

Veliko (količina) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Enak - o + - o + 

Podoben - o + - o + 

Različen (drugačen) - o + - o + 

Iz tabele 9 je razvidno, da sta po treningu ostali dve besedi, pri katerih Admir še ni 

popolnoma samostojen. Pri besedi zaporedje je potreboval več časa, občasno pa 

tudi dodatno razlago, pri besedi poševno pa je nekoliko okleval, preden je izbral 

ustrezen odgovor. 

 

Povzetek rezultatov na Ocenjevalni lestvici poznavanja in rabe izrazov s 

področja matematike za predšolske otroke 

Admir pred začetkom treninga ni prepoznal oz. ni poimenoval dobrih 20 % vseh 

preverjanih besed, preostale pa je vsaj delno poznal (delno je poznal 34,7 % besed, 

popolnoma pa 43,6 % besed). Priklic je bil pri skoraj vseh besedah nekoliko 

počasnejši. Dobro je poznal besede, vezane na dele celote, računanje, poloţaj, 

gibanje in čas. Uspešen je bil tudi pri bolj matematično specifičnih besedah, 

uvrščenih v področje Drugo, in pri poimenovanju večine števil, z izjemo števnikov. 

Največ vloţenega truda za doseţen napredek je bilo potrebnega pri učenju besed za 

primerjanje, poimenovanje barv, likov in teles. Besede je s teţavo razumel in še teţje 

samostojno uporabljal, nekaj več teţav pa je imel tudi z razumevanjem matematičnih 

konceptov ter pomenov nekaterih besed.  

Na vseh v lestvico vključenih področjih je Admir dosegel napredek v številu (ne 

pozna 3 % besed, delno pozna 22,8 %, popolnoma pa pozna 74,2 % besed), 

predvsem pa v sami kakovosti priklica besed. Ob odsotnosti ponavljanja je nekatere 

besede pozabil, vendar jih je po nekaj ponovitvah ponovno ustrezno uporabljal. Med 

treningom je okrepil tudi številske predstave in računske koncepte, pridobil 

samozavest pri izraţanju v slovenskem jeziku ter petju.  
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3.5.1.2 MARINA 

Vzgojiteljica pri Marini opaţa nekoliko slabšo motorično spretnost, okornejše fino- in 

grafomotorične spretnosti ter primanjkljaje na področju pomnjenja, od vrstnikov pa po 

njenem mnenju nekoliko odstopa tudi na področju matematičnih veščin. Splošno 

znanje in razumevanje slovenščine je na ravni vrstnikov, izraţanje in poznavanje 

matematičnih izrazov pa pri Marini ocenjuje kot slabše od vrstnikov, kar pa zelo 

vpliva tudi na njeno vključevanje v matematične dejavnosti. Nove besede si zapomni 

le ob večkratnem ponavljanju, v vsakdanji situaciji jih razume in navadno tudi 

ustrezno uporablja. Za učenje novih besed je motivirana. Pogosto sama vpraša za 

slovensko poimenovanje oz. slovenski prevod ţelene besede.  

Ocenjevalna lestvica poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za 

predšolske otroke 

Barve 

Prepoznavanje in poimenovanje barv pred treningom je bilo večinoma ustrezno 

(tabela 10). Občasno je imela teţave s hitrim priklicem, a je bil ta še ustrezno hiter. 

Večkrat se ji je zgodilo, da je zamenjala roza in vijolično barvo, ki sta njeni najljubši 

barvi, a je napako sama ugotovila in jo takoj popravila.  

Tabela 10: Začetna in končna ocena Marininega poznavanja besed s področja Barve 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Bela  - o + - o + 

Črna  - o + - o + 

Modra  - o + - o + 

Oranţna - o + - o + 

Rdeča  - o + - o + 

Rjava - o + - o + 

Roza - o + - o + 

Rumena - o + - o + 

Siva - o + - o + 

Vijolična - o + - o + 

Zelena - o + - o + 

Med treningom je Marina v povezavi z barvami usvojila pojma svetlo in temno ter 

izboljšala hitrost priklica posamezne barve.  
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Števila 

Podobno, kot velja za poznavanje barv, velja tudi za števila (tabela 11). Marina je ţe 

pred treningom poznala vsa števila in pripadajoče simbole. Razliko med števnikom in 

številom je poznala ter oboje ustrezno uporabljala. Količinske predstave je imela 

dobro usvojene. 

Tabela 11: Začetna in končna ocena Marininega poznavanja besed s področja 

Števila 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Števila: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 
- o + - o + 

Nič - o + - o + 

Števniki (npr. prvi, drugi, peti, 

zadnji) 
- o + - o + 

 

Računanje 

Iz tabele 12 lahko razberemo, da je beseda razdeliti edina beseda s področja 

računanja, ki je Marini pred treningom delala teţave. Po dolgotrajnejšem razmisleku 

je dejavnost samostojno pravilno izvedla. S konceptom računanja ni imela bistvenih 

teţav. 

Tabela 12: Začetna in končna ocena Marininega poznavanja besed s področja 

Računanje 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Dodaj - o + - o + 

Odvzemi oz. vzemi stran - o + - o + 

Razdeli (R) - o + - o + 

Skupaj - o + - o + 

Več in manj - o + - o + 

Po zaključenem treningu je Marina ustrezno hitro prepoznala besedo razdeliti, poleg 

tega jo je tudi samostojno uporabljala. 

 

Deli celote 

Tabela 13: Začetna in končna ocena Marininega poznavanja besed s področja Deli 

celote 

Besede Začetna ocena Končna ocena 

Cel oz. vse - o + - o + 

Kos oz. del - o + - o + 

Pol - o + - o + 
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Besede, vezane na dele celote (tabela 13), je Marina ustrezno razumela in 

uporabljala ţe pred treningom.  

 

Liki in telesa 

V nasprotju s preostalimi področji je imela Marina predvsem z liki izrazite teţave 

(tabela 14), četudi so jih pred kratkim ponavljali v povezavi s prometnimi znaki. Likov 

ni znala poimenovati niti ustrezno pokazati ţelenega lika, in sicer kljub daljšemu 

razmisleku in namigom pri vsakem posameznem liku. Ţe pred začetkom dejavnosti je 

povedala, da besed za te »stvari« ne pozna.  

Pri telesih se je znašla nekoliko bolje. Kroglo in valj je takoj ustrezno prepoznala, 

kocko pa je poimenovala ob omembi druţabnih iger. Piramide in kvadra ni 

prepoznala niti po več poskusih.  

 

Tabela 14: Začetna in končna ocena Marininega poznavanja besed s področja Liki in 

telesa 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

L
ik

i 

Krog - o + - o + 

Kvadrat - o + - o + 

Pravokotnik (R) - o + - o + 

Trikotnik - o + - o + 

T
e

le
s
a
 

Kocka - o + - o + 

Krogla (R) - o + - o + 

Kvader (R) - o + - o + 

Piramida (R) - o + - o + 

Valj (R) - o + - o + 

Marina je bila za učenje zelo motivirana, kar kaţejo tudi rezultati v tabeli 14. Po 

zaključenem treningu je ustrezno poimenovala vse like, vključno s pravokotnikom, pri 

katerem je sicer pričakovano samo razumevanje. Enako velja tudi za valj in kroglo. 

Kocko je poimenovala brez pomoči in namigov, kvader pa je prepoznala in ob 

namigu tudi poimenovala, čeprav se predvideva samo razumevanje. Nekaj teţav je 

imela le še s piramido. Za njeno prepoznavanje je potrebovala malo več časa.  

 

Pojmi primerjanja 

Marina je pred začetkom treninga (tabela 15) ustrezno poznala pojme majhen in 

velik, poln in prazen, teţek in lahek, raven in kriv ter visok. Pri pojmih kratek in dolg, 

ozek in širok ter nizek je pri poimenovanju oklevala, nato pa uporabila besedi velik 

oz. majhen, prepoznavanje naštetih pojmov pa ji ni povzročalo teţav. Besedi kratek 

in dolg v povezavi s hlačami ali majico je ustrezno uporabila. 

Pri tvorjenju primernika in preseţnika danih pojmov se je pogosto zmotila in uporabila 

besedo, ki je mešanica maternega in slovenskega jezika. Besede je povedala zelo 
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tiho in neprepričljivo, četudi so bile večinoma pravilne. Pri stopnjevanju besed kratek, 

velik in lahek je sprva imela nekaj teţav (krajši, bolj krajši, lahek, bolj lahek, še bolj 

lahek, večejši, največejši), a po več poskusih je tvorila večinoma ustrezne besede. 

Besedi oţji in širši je pravilno določila po daljšem razmisleku. Besed dolg, majhen, 

teţek, nizek in visok ni zmogla stopnjevati. Vse stopnjevane besede je ustrezno 

prepoznavala, a tudi pri tem je oklevala, saj ni bila prepričana v svoje znanje.  

Tabela 15: Začetna in končna ocena Marininega poznavanja besed s področja Pojmi 

primerjanja 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Kratek  

Dolg 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Kratek, krajši, najkrajši - o + - o + 

*Dolg, daljši, najdaljši - o + - o + 

Kriv (R) 

Raven 

- o + - o + 

- o + - o + 

Majhen 

Velik 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Majhen, manjši, najmanjši - o + - o + 

*Velik, večji, največji  - o + - o + 

Ozek 

Širok 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Ozek, oţji (R) - o + - o + 

*Širok, širši (R) - o + - o + 

Poln  

Prazen 

- o + - o + 

- o + - o + 

Teţek 

Lahek 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Teţek, teţji, najteţji - o + - o + 

*Lahek, laţji, najlaţji - o + - o + 

Visok 

Nizek 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Nizek, niţji, najniţji - o + - o + 

*Visok, višji, najvišji - o + - o + 

Iz tabele 15 je moč razbrati, da se je Marina novih besed hitro naučila in jih zmogla 

tudi aktivno uporabljati. Po treningu je Marina poznala tudi pare besed kratek in dolg, 

ozek in širok ter visok in nizek. Besede je uporabila tudi v vsakdanjem pogovoru 

(»Hlače mi lezejo dol, ker so od ene punce in so mi preveč široke«). Tudi pri 

stopnjevanju pridevnikov je bilo njeno znanje boljše. Nekoliko teţav s takojšnjim 

priklicem ustrezne besede je imela le še pri besedah najniţji (bolj niţji) in najmanjši 

(najbolj manjši).  
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Poloţaj, gibanje in čas 

V tabeli 16 vidimo, da besede, vezane na poloţaj, gibanje in čas, Marini niso 

predstavljale bistvenih teţav. Besede je ustrezno poimenovala in prepoznavala. 

Nekaj teţav je imela le z besedami navzgor (nagore, gor), naslednji (okleva pri 

izvedbi), sredina (ob namigu), zraven (tukaj, pri) in potem (ob pomoči). Besedo rob je 

prepoznala in tudi poimenovala, povezala pa jo tako z robom pohištva kot tudi robom 

lista in teles, čeprav so ji telesa povzročala nekaj več teţav kot druga področja. 

 

Tabela 16: Začetna in končna ocena Marininega poznavanja besed s področja 

Položaj, gibanje in čas 

Beseda  Začetna ocena Končna ocena 

Nad (zgoraj)  

Pod (spodaj) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Navzdol 

Navzgor 

- o + - o + 

- o + - o + 

Levo 

Desno 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naprej 

Nazaj 

- o + - o + 

- o + - o + 

Od 

Do 

- o + - o + 

- o + - o + 

Na 

V 

- o + - o + 

- o + - o + 

Med - o + - o + 

Spredaj (pred) 

Zadaj (za) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Zunaj 

Znotraj (notri) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naslednji (R) - o + - o + 

Okoli (okrog) - o + - o + 

Sredina 

Rob (R) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naravnost - o + - o + 

Zraven - o + - o + 

Začetek 

Konec 

- o + - o + 

- o + - o + 

Vedno  

Včasih 

Nikoli 

- o + - o + 

- o + - o + 

- o + - o + 
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Tabela 16: Začetna in končna ocena Marininega poznavanja besed s področja 

Položaj, gibanje in čas nadaljevanje 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Prej (najprej) 

Potem 

- o + - o + 

- o + - o + 

Zdaj - o + - o + 

Na koncu - o + - o + 

Iz tabele 16 je razvidno, da je Marina med treningom usvojila vse zastavljene 

besede.  

 

Drugo 

Pojme z zadnjega v lestvico vključenega področja je Marina večinoma razumela ali 

poimenovala vsaj ob pomoči in namigih (tabela 17). Besede črta se ni takoj spomnila, 

nekoliko počasneje pa je prepoznavala tudi pojma vrstica in stolpec ter verjetno in 

mogoče. Pri obeh parih pojmov je bila nekoliko negotova, med treningom pa je imela 

z razločevanjem omenjenih parov pojmov kar nekaj teţav. Besede poševno ni 

poznala, tudi ob pomoči pa ni vedela, kaj je zaporedje oz. vrstni red in kaj skupina oz. 

mnoţica. Naloge, vezane na zaporedje, je sicer pravilno rešila, vrtčevske skupine pa 

ni poimenovala kot skupina, temveč samo kot Jeţki (ime njene skupine), zato si s 

tem ni mogla pomagati.  

Tabela 17: Začetna in končna ocena Marininega poznavanja besed s področja Drugo 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Črta  - o + - o + 

Pika - o + - o + 

Vrstica (vodoravno (R)) 

Stolpec (navpično (R)) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Poševno (R) - o + - o + 

Verjetno (R) - o + - o + 

Mogoče (R) - o + - o + 

Skupina (mnoţica) (R) - o + - o + 

Vrstni red (zaporedje) (R) - o + - o + 

Malo (količina) 

Veliko (količina) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Enak - o + - o + 

Podoben - o + - o + 

Različen (drugačen) - o + - o + 

Po treningu so se Marinini rezultati tudi na tem področju izboljšali (tabela 17). Besedo 

poševno je včasih zamenjala z besedo krivo, nekaj preglavic pa sta ji še vedno 

povzročali besedi skupina (mnoţica) in vrstni red (zaporedje). Njun pomen je osvojila 
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tako v povezavi z vsakdanjikom kot tudi z matematiko, asociacija na ustrezno 

izkušnjo pa je nekoliko upočasnila njen priklic.  

 

Povzetek rezultatov na Ocenjevalni lestvici poznavanja in rabe izrazov s 

področja matematike za predšolske otroke 

Marina prihaja iz izrazito spodbudnega domačega okolja, zaradi česar njeno dobro 

poznavanje slovenskega besedišča ni presenetljivo. Pred treningom ni poznala     

13,9 % besed, vsaj delno pa je poznala 86,2 % preverjanih besed (delno 21,8 %, 

ustrezno pa 64,4 % besed). Na področjih z besedami, vezanimi na barve, števila, 

dele celote, računanje, poloţaj, gibanje in čas, je ţe pred začetkom treninga 

pokazala veliko znanja, največ teţav pa je imela z malo počasnejšim priklicem. Več 

teţav s poznavanjem besed in hkrati še več negotovosti se je pokazalo pri pojmih 

primerjanja ter besedah, uvrščenih v področje Drugo. Izrazite teţave, ki se jih je tudi 

sama zavedala, je imela z liki in telesi.  

Za usvojitev besed je Marina sicer potrebovala nekaj več ponovitev, vendar si je nato 

besedo zapomnila in jo ustrezno uporabljala tudi pri prostem govoru. Med treningom 

je utrdila ţe prej poznane besede, kar je vplivalo na zmanjšanje negotovosti, 

posledično pa na povečanje hitrosti priklica. Besede, ki jih prej ni poznala, je 

večinoma popolnoma usvojila. Besede, ocenjene kot delno usvojene (20,8 % besed), 

je poznala in uporabljala, vendar je za to potrebovala več časa in razmisleka.  

 

3.5.1.3 MELISA 

Melisa je za dejavnosti v vrtcu zelo motivirana in pri njih rada sodeluje, nekaj teţav 

pa ima s pozornostjo in nemirom pri dejavnostih, kjer se zahteva mirno sedenje ter 

poslušanje. S socialnim vključevanjem nima teţav, saj je njeno splošno znanje 

slovenskega jezika (izraţanje in razumevanje) večinoma primerljivo z vrstniki. Malo 

več teţav ima pri vključevanju v organizirane dejavnosti, tudi pri matematiki, saj ima 

nekoliko skromnejše besedišče kot vrstniki. Matematiko ima po mnenju vzgojiteljice 

zelo rada, zato je za matematične dejavnosti zelo motivirana. Rada se uči novih 

besed, si jih hitro zapomni in jih ustrezno razume ter uporablja tudi v novih situacijah.  
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Ocenjevalna lestvica poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za 

predšolske otroke 

Barve 

Tabela 18 prikazuje, da je Melisa pred treningom ustrezno poznala in uporabljala vse 

besede za barve, teţave sta ji delali le vijolična in oranţna. Pri obeh je ţelela besedo 

najprej povedati v maternem jeziku, a se je pri vijolični takoj spomnila ustrezne 

besede, pri oranţni pa ne. Oranţno barvo je tudi prepoznala na podlagi izločanja 

drugih barv. Pri vseh barvah je bil priklic sicer nekoliko počasnejši, poznala pa je tudi 

srebrno in zlato barvo. Njena najljubša barva je rdeča.  

Tabela 18: Začetna in končna ocena Melisinega poznavanja besed s področja Barve 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Bela  - o + - o + 

Črna  - o + - o + 

Modra  - o + - o + 

Oranţna - o + - o + 

Rdeča  - o + - o + 

Rjava - o + - o + 

Roza - o + - o + 

Rumena - o + - o + 

Siva - o + - o + 

Vijolična - o + - o + 

Zelena - o + - o + 

Po treningu (tabela 18) je Melisa uporabljala ustrezne besede za vse barve. Hitrost 

priklica se je prav tako izboljšala, pri prostem govoru pa je še vedno pogosto najprej 

povedala hrvaško ali bosansko besedo in jo nato sama popravila v slovensko. 

Naučila se je tudi pridevnikov svetlo in temno ter ju v povezavi z barvami ustrezno 

uporabljala. 

 

Števila 

Na področju števil in številskih predstav je bila Melisa zelo suverena (tabela 19). 

Poznala je vsa števila do 40 (pri štetju je kakšno število še izpustila), števila do 6, 

predstavljena s konkretnimi materiali ali slikovnim prikazom, je takoj prepoznala, 

poleg tega si pri štetju ni več pomagala s kazanjem. Nekaj teţav se je pri Melisi 

kazalo samo pri števnikih. Izreka iskane besede je bila pravilna, a počasna, saj 

besede še niso bile popolnoma avtomatizirane.  
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Tabela 19: Začetna in končna ocena Melisinega poznavanja besed s področja 

Števila 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Števila: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 
- o + - o + 

Nič - o + - o + 

Števniki (npr. prvi, drugi, peti, 

zadnji) 
- o + - o + 

Po zaključku treninga (tabela 19) je Melisa ustrezno poimenovala vse števnike, na 

novo pa se je naučila tudi besedo predzadnji.  

 

Računanje 

Tabela 20: Začetna in končna ocena Melisinega poznavanja besed s področja 

Računanje 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Dodaj - o + - o + 

Odvzemi oz. vzemi stran - o + - o + 

Razdeli (R) - o + - o + 

Skupaj - o + - o + 

Več in manj - o + - o + 

Tako kot s števili tudi s pojmi s področja računanja Melisa ţe pred treningom ni imela 

teţav (tabela 20). Ustrezno usvojene je imela tudi matematične koncepte. Na pamet 

je znala računati v obsegu do 10, le pri nekaterih primerih si je pomagala s prstki.  

 

Deli celote 

Iz tabele 21 lahko razberemo, da je imela Melisa pred vključitvijo v trening pri 

besedah, vezanih na dele celote, teţave samo z besedama cel in vse. Za uporabo 

pravilne besede je potrebovala več poskusov.  

Tabela 21: Začetna in končna ocena Melisinega poznavanja besed s področja Deli 

celote 

Besede Začetna ocena Končna ocena 

Cel oz. vse - o + - o + 

Kos oz. del - o + - o + 

Pol - o + - o + 

Po treningu (tabela 21) je Melisa ustrezno uporabljala in razumela tudi besedi ves in 

cel.  
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Liki in telesa 

Melisa je povedala, da so liki tisto, kar je samo na listu, v kocke, kot poimenuje 

telesa, pa lahko tudi kaj spraviš, ker imajo na sredini luknjo. Od likov je pravilno 

poimenovala krog in trikotnik, pravokotnika in kvadrata pa ni prepoznala oz. je pred 

tem pokazala napačne like. Enako velja tudi za kvader, ki ji je edini izmed teles delal 

teţave (tabela 22). Takoj je prepoznala in poimenovala piramido, saj jo je povezala s 

piramidami v Egiptu, ki jih je videla na počitnicah. Valj je ustrezno prepoznala, 

poimenovala pa ga je valjar.  

Tabela 22: Začetna in končna ocena Melisinega poznavanja besed s področja Liki in 

telesa 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

L
ik

i 

Krog - o + - o + 

Kvadrat - o + - o + 

Pravokotnik (R) - o + - o + 

Trikotnik - o + - o + 

T
e

le
s
a
 

Kocka - o + - o + 

Krogla (R) - o + - o + 

Kvader (R) - o + - o + 

Piramida (R) - o + - o + 

Valj (R) - o + - o + 

Iz tabele 22 je razvidno, da sta po treningu Melisi teţave povzročala le še kvader in 

kvadrat. Pri prepoznavanju kvadra je potrebovala nekaj pomoči, pri kvadratu pa je za 

priklic potrebovala nekoliko več časa oz. ga je najprej poimenovala kvader, nato pa je 

popravila v kvadrat. Melisa je med treningom ugotovila tudi, da če se trikotnik 

imenuje tako, ker ima tri »špičke«, se morata pravokotnik in kvadrat imenovati 

štirikotnik.  
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Pojmi primerjanja 

Tabela 23 kaţe, da je imela Melisa pred začetkom treninga s pojmi primerjanja malo 

več teţav kot s preostalimi področji. Najbolj sta jo ovirala počasnejši priklic in 

negotovost. Majhen, velik, ozek, poln, prazen, teţek, lahek in nizek je poimenovala 

ustrezno hitro in pravilno. Besed raven (ob izrazitih namigih jo je prepoznala), oţji in 

širši ni poznala (pravilno je odgovorila na podlagi večkratnega ugibanja), poleg tega 

ni znala stopnjevati pridevnikov visok (gor, gorejši) in lahek (lahek, malo majčken, 

čisto majčken). Krivo črto je poimenovala načečkano, kar je nekoliko upočasnilo 

prepoznavo besede kriv. Namesto dolg in visok je uporabljala velik, namesto kratek 

pa majhen. Besede dolg, kratek in visok je sicer poznala, a se je z njimi le redko 

srečevala, zato je bil priklic počasen oz. je bilo poimenovanje s predhodnimi 

napakami. Besedo ozek je večkrat uporabila tudi v prostem govoru (ozka cesta, ozka 

vrata), medtem ko je pri besedi širok potrebovala nekaj pomoči in spodbud oz. je 

sprva uporabila besedo debel. Pri stopnjevanju pridevnikov kratek, majhen, teţek in 

nizek je ob spodbudah postopoma prišla do ustreznih primernikov in preseţnikov.  

Tabela 23: Začetna in končna ocena Melisinega poznavanja besed s področja Pojmi 

primerjanja 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Kratek  

Dolg 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Kratek, krajši, najkrajši - o + - o + 

*Dolg, daljši, najdaljši - o + - o + 

Kriv (R) 

Raven 

- o + - o + 

- o + - o + 

Majhen 

Velik 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Majhen, manjši, najmanjši - o + - o + 

*Velik, večji, največji  - o + - o + 

Ozek 

Širok 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Ozek, oţji (R) - o + - o + 

*Širok, širši (R) - o + - o + 

Poln  

Prazen 

- o + - o + 

- o + - o + 

Teţek 

Lahek 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Teţek, teţji, najteţji - o + - o + 

*Lahek, laţji, najlaţji - o + - o + 
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Tabela 23: Začetna in končna ocena Melisinega poznavanja besed s področja Pojmi 

primerjanja nadaljevanje 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Visok 

Nizek 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Nizek, niţji, najniţji - o + - o + 

*Visok, višji, najvišji - o + - o + 

Melisa je nova znanja hitro usvojila in jih uspešno prenesla v nove situacije. Rezultati 

končne ocene v tabeli 23 kaţejo, da je po treningu poznala vse besede, nekaj teţav 

je ostalo le še z besedo raven, ki jo je s teţavo priklicala ali pa zamenjala za besedo 

naravnost, ter stopnjevanjem pridevnikov lahek in visok. Pri obeh je odgovor podala 

po zlogih oz. glasovih in sproti iskala potrditev pravilnosti besede.  

 

Poloţaj, gibanje in čas 

Iz tabele 24 je razvidno, da je Melisa vsaj delno poznala vse dane besede. Besedi 

navzdol in navzgor je poimenovala nekoliko neustrezno (nagori, nadoli), njun pomen 

pa je dobro razumela. Besedo med je nekoliko slabše prepoznavala, saj je navadno 

uporabila besedo vmes ali besedo zraven, pri besedi naslednji pa je nekoliko 

oklevala z izvedbo, saj ni bila povsem prepričana. Besedo rob je tudi sama 

poimenovala, povezovala pa jo je samo z mizo. Besedo sredina je poznala, pri 

uporabi pa je potrebovala več časa in spodbude. Podobno velja za besede na koncu 

(natrag) in potem (poslije), kjer je imela nekaj teţav tudi z vplivom maternega jezika. 

Ta jo je zelo oviral tudi pri besedi prej oz. najprej (prije), tako pri izraţanju kot pri 

prepoznavanju. Besedo konec je poznala predvsem v povezavi s pravljicami, pri 

uporabi pa je imela nekaj teţav z zamenjavo z besedo začetek ali cilj. Besede v 

povezavi s pogostostjo je poznala, zaradi slabšega razlikovanja med pomenoma 

besed vedno in včasih pa je bila pri uporabi besede včasih nekoliko počasnejša oz. 

je bila uporaba napačna (zamenjava besed vedno in včasih). 

Tabela 24: Začetna in končna ocena Melisinega poznavanja besed s področja 

Položaj, gibanje in čas 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Nad (zgoraj)  

Pod (spodaj) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Navzdol 

Navzgor 

- o + - o + 

- o + - o + 

Levo 

Desno 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naprej 

Nazaj 

- o + - o + 

- o + - o + 
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Tabela 24: Začetna in končna ocena Melisinega poznavanja besed s področja 

Položaj, gibanje in čas nadaljevanje 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Od 

Do 

- o + - o + 

- o + - o + 

Na 

V 

- o + - o + 

- o + - o + 

Med - o + - o + 

Spredaj (pred) 

Zadaj (za) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Zunaj 

Znotraj (notri) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naslednji (R) - o + - o + 

Okoli (okrog) - o + - o + 

Sredina 

Rob (R) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naravnost - o + - o + 

Zraven - o + - o + 

Začetek 

Konec 

- o + - o + 

- o + - o + 

Vedno  

Včasih 

Nikoli 

- o + - o + 

- o + - o + 

- o + - o + 

Prej (najprej) 

Potem 

- o + - o + 

- o + - o + 

Zdaj - o + - o + 

Na koncu - o + - o + 

 

Po treningu (tabela 24) sta Melisi manjše teţave povzročali le še zamenjava besed 

včasih in vedno oz. uporaba izraza »kdaj pa kdaj« namesto včasih.  

 

Drugo 

V tabeli 25 lahko vidimo, da je Melisa pred vključitvijo v trening poznala besede pika, 

črta, verjetno, mogoče, skupina oz. mnoţica, malo, veliko, enak in drugačen. Besedi 

vrstica in stolpec je poznala, vendar ju je pomensko zamenjevala med seboj. Pri 

razumevanju besede vrstni red oz. zaporedje je potrebovala več poskusov in nekaj 

pomoči, pomen besede podoben pa ji ni bil povsem razumljiv (enkrat jo je zamenjala 

z besedo enak, drugič z drugačen). Besede poševno ni poznala.  
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Tabela 25: Začetna in končna ocena Melisinega poznavanja besed s področja Drugo 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Črta  - o + - o + 

Pika - o + - o + 

Vrstica (vodoravno (R)) 

Stolpec (navpično (R)) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Poševno (R) - o + - o + 

Verjetno (R) - o + - o + 

Mogoče (R) - o + - o + 

Skupina (mnoţica) (R) - o + - o + 

Vrstni red (zaporedje) (R) - o + - o + 

Malo (količina) 

Veliko (količina) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Enak - o + - o + 

Podoben - o + - o + 

Različen (drugačen) - o + - o + 

Melisa je neznane oz. nezadostno avtomatizirane besede hitro usvojila (tabela 25). 

Nekaj teţav ji je še ostalo z ustrezno povezavo besede podoben s pripadajočim 

pomenom, vendar se je hitrost v primerjavi z začetkom izboljšala.  

 

Povzetek rezultatov na Ocenjevalni lestvici poznavanja in rabe izrazov s 

področja matematike za predšolske otroke 

Melisa je deklica z zelo dobrim logičnim mišljenjem in splošnim znanjem, kar se 

odraţa tudi na področju poznavanja jezika. Začetno ocenjevanje kaţe, da je Melisa 

vsaj delno poznala skoraj 90 % vključenih besed (delno 24,8 %, popolnoma pa     

54,4 % besed), teţave pa ji je delalo 10,9 % besed. Najuspešnejša je bila na 

področju, vezanem na računanje, tako kar se tiče besedišča kot tudi računskih 

veščin, brez velikih teţav pa je uporabljala besede v povezavi s števili, deli celote, 

poloţajem, gibanjem in časom, besede, uvrščene v področje Drugo, ter besede za 

barve. Malo več teţav je imela s pojmi primerjanja in liki ter telesi, vendar so njeni 

rezultati, tudi v primerjavi z drugimi otroki, še vseeno na visokem nivoju. Večina 

teţav, ki jih je imela s poznanimi besedami, izhaja iz dejstva, da vse besede še niso 

bile zadosti avtomatizirane, kar je nekoliko oviralo njen priklic ali povzročilo 

zamenjevanje besed, pogosto pa je najprej pomislila na besedo iz maternega jezika. 

Četudi je uporabila kakšno hrvaško ali bosansko besedo, je to takoj ugotovila in 

povedala ustrezno slovensko. 

Usvajanje novih besed je bilo pri Melisi zelo učinkovito. Večino besed si je zapomnila 

ţe po nekaj ponovitvah. Če je besedo pozabila, se je ob manjši pomoči hitro spet 

spomnila in jo ustrezno uporabila. Končni rezultati tudi pri Melisi kaţejo napredek, saj 

popolnoma ustrezno pozna 93,1 % besed, nekaj negotovosti, zamenjav in počasnejši 

priklic pa ostaja pri 6,9 % vključenih besed. Med treningom je prišla še do nekaterih 
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drugih matematičnih spoznanj, hkrati pa je preko igre in pravljic okrepila tudi splošni 

aktivni besednjak.  

 

3.5.1.4 SARA 

Vzgojiteljica opaţa, da ima Sara v primerjavi z vrstniki večje teţave s pozornostjo, 

govorom (izgovorjavo) in izraţanjem v slovenščini. Splošno znanje slovenščine in 

njeno razumevanje je na nivoju vrstnikov, pri izraţanju in pojmih, vezanih na 

matematiko, pa ima več teţav. Nekoliko jo ovirata tudi dobro znanje angleščine, saj v 

govor pogosto vključuje angleške besede, in njena zadrţanost. V večji skupini se 

nerada govorno izpostavlja, tudi v manjših skupinah pa potrebuje veliko spodbud in 

pohval. Sicer je socialno dobro vključena v skupino in je znanje slovenskega jezika 

pri tem dodatno ne ovira bistveno, malo pa jezik vpliva na njeno izkazovanje znanja 

pri matematiki, ki je sicer podobno kot pri vrstnikih. Za dejavnosti s področja 

matematike je včasih motivirana nekoliko manj kot vrstniki, včasih bistveno bolj, 

navadno pa je motivacija podobna motivaciji vrstnikov. Rada se uči tudi novih besed. 

Besede si hitro zapomni in jih razume v novih situacijah, večino pa zna tudi 

samostojno uporabljati. Tako kot si besede hitro zapomni, jih tudi hitro pozabi, sploh 

če je nekaj dni skupaj odsotna iz vrtca.  

 

Ocenjevalna lestvica poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za 

predšolske otroke 

Barve 

Sara je imela s priklicem barv velike teţave (tabela 26), večino barv pa je pravilno 

poimenovala šele po več poskusih. Črno, roza, vijolično in modro je največkrat 

poimenovala v angleškem jeziku, pri čemer je poznala slovensko besedo za modro in 

roza, ne pa tudi za preostali dve barvi. Črne in vijolične ter tudi rjave barve niti ni 

prepoznala. Z belo, rdečo in predvsem sivo je imela nekaj teţav s povezovanjem 

besede z njenim pomenom, priklic besed pa je bil počasen. Ustrezno hitro je 

poimenovala oranţno, ki je njena najljubša barva, rumeno in zeleno barvo.  
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Tabela 26: Začetna in končna ocena Sarinega poznavanja besed s področja Barve 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Bela  - o + - o + 

Črna  - o + - o + 

Modra  - o + - o + 

Oranţna - o + - o + 

Rdeča  - o + - o + 

Rjava - o + - o + 

Roza - o + - o + 

Rumena - o + - o + 

Siva - o + - o + 

Vijolična - o + - o + 

Zelena - o + - o + 

Iz tabele 26 lahko razberemo, da je udeleţba v treningu prispevala k izboljšanju 

Sarinega poznavanja besed, povezanih z barvami. Vse besede je razumela, pri 

vijolični je najpogosteje še vedno odgovarjala v angleščini (purple), a se je nato 

navadno sama popravila, besede siva pa se je sama le s teţavo spomnila. 

Poimenovanje preostalih barv je bilo hitrejše, poleg tega je ustrezno besedo navadno 

izbrala ţe v prvem poskusu.  

 

Števila 

Sara je imela ţe pred treningom dobro razvite številske predstave, poleg tega je 

poznala vsa števila do 20 in v tem obsegu tudi štela naprej ter nazaj. Četudi je 

poznala tudi angleško poimenovanje vseh besed, pri številih ni imela teţav z 

zamenjavo jezikov, kar je razvidno iz tabele 27. Razliko med številom in števnikom je 

dobro poznala ter števnike tudi ustrezno uporabljala v pogovoru.  

Tabela 27: Začetna in končna ocena Sarinega poznavanja besed s področja Števila 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Števila: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 
- o + - o + 

Nič - o + - o + 

Števniki (npr. prvi, drugi, peti, 

zadnji) 
- o + - o + 
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Računanje 

Seštevanje in odštevanje na pamet do 5 in s konkretnimi materiali ali prstki do 10 so 

Sarine najljubše matematične dejavnosti. S konceptom računanja ni imela teţav. 

Sama si je izmislila, z ustreznimi simboli zapisala in rešila račune. Računanje v 

povezavi z besedami ji je delalo nekaj teţav (tabela 28). Pri razumevanju in izraţanju 

je oklevala pri odzivih in poskušala najti pomoč oz. vsaj potrditev tistega, kar je 

delala. Pri besedah v povezavi z odštevanjem (odvzemi, daj stran, vzemi) je 

predmete najprej dodala, šele po nekaj časa je odvzela najprej dodane predmete, 

potem pa še potrebno število. Na podlagi tega je sestavila ustrezen račun in ga 

pravilno izračunala. Nekaj časa je potrebovala tudi pri razumevanju besede razdeli in 

uporabi besed več ter manj. 

Tabela 28: Začetna in končna ocena Sarinega poznavanja besed s področja 

Računanje 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Dodaj - o + - o + 

Odvzemi oz. vzemi stran - o + - o + 

Razdeli (R) - o + - o + 

Skupaj - o + - o + 

Več in manj - o + - o + 

Tabela 28 kaţe, da je Sara na področju računanja premostila teţave z določenimi 

besedami in jih je po treningu ustrezno razumela ter uporabljala.  

 

Deli celote 

Teţave s priklicem besed oz. hitrostjo njihove povezave s pomenom so se kazale 

tudi pri besedah s področja delov celote (tabela 29). Besedo za polovico je takoj 

uporabila, pri preostalih besedah pa je potrebovala več časa in poskusov.  

Tabela 29: Začetna in končna ocena Sarinega poznavanja besed s področja Deli 

celote 

Besede Začetna ocena Končna ocena 

Cel oz. vse - o + - o + 

Kos oz. del - o + - o + 

Pol - o + - o + 

Sara je po treningu (tabela 29) vse dane besede ustrezno uporabljala, hitrejša pa je 

bila tudi pri prepoznavanju dela in celote.  
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Liki in telesa 

Liki in telesa so Sari pri začetni oceni povzročali bistveno več teţav kot besede s 

preostalih področij (tabela 30). Izmed likov je prepoznala le krog, pri poimenovanju 

pa je potrebovala več namigov. Preostale like je prepoznavala na podlagi ugibanja in 

pri vseh je potrebovala več poskusov. Kvadrata in trikotnika ni znala poimenovati niti 

ob pomoči.  

Izmed teles je ob namigu poimenovala kocko, na podlagi asociacije na valjar pa je 

prepoznala valj. Kroglo je poimenovala ţoga, besede pa ni prepoznala niti ob 

namigih. Enako velja tudi za kvader in piramido. 

Tabela 30: Začetna in končna ocena Sarinega poznavanja besed s področja Liki in 

telesa 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

L
ik

i 

Krog - o + - o + 

Kvadrat - o + - o + 

Pravokotnik (R) - o + - o + 

Trikotnik - o + - o + 

T
e

le
s
a
 

Kocka - o + - o + 

Krogla (R) - o + - o + 

Kvader (R) - o + - o + 

Piramida (R) - o + - o + 

Valj (R) - o + - o + 

Tabela 30 prikazuje rezultate po koncu treninga in Sarin napredek. Krog je ustrezno 

poimenovala in prepoznala. Kvadrat je poznala, ga ločila od drugih likov in ga tudi 

pravilno narisala, samostojno pa besede ni zmogla pravilno izgovoriti, čeprav jo je 

poznala. Ugotovila je, da se kvader, ki ga je samostojno in hitro poimenovala, in 

kvadrat začneta enako, zato je pred poimenovanjem kvadrata dalj časa razmišljala. V 

redkih primerih ji je uspelo povedati pravilno besedo, navadno pa je rekla »kradvat«. 

Pravokotnik in trikotnik je pogosto zamenjevala med seboj, čeprav je vedela, da ima 

trikotnik tri oglišča, pravokotnik pa štiri. Pri prepoznavanju pravokotnika in tudi 

poimenovanju trikotnika je tako še potrebovala ali več časa ali pa več poskusov.  

Od teles je samostojno in ustrezno poimenovala kocko ter tudi kvader in valj. Pri 

krogli je še potrebovala nekaj več razmisleka, da je povezala besedo z ustreznim 

telesom, besedo piramida pa je vsakič znova pozabila in je ni prepoznala niti ob 

pomoči.  

 

Pojmi primerjanja 

Sara še ni imela avtomatiziranih vseh pojmov s področja primerjanja, nekaj pa je bilo 

takih, ki jih je s teţavo prepoznala ali jih ni prepoznala (tabela 31). Ustrezno je 

uporabljala besede majhen in velik, pri čemer je slednjo tudi ustrezno stopnjevala, 

poln in prazen ter lahek. Z nekaj teţavami (namigi in pomoč, več časa za razmislek 
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ter več poskusov) je prepoznala besede kratek in dolg, ozek in visok, pri 

poimenovanju pa je uporabila velik in majhen. Namesto besed širok in teţek je 

uporabila debel oz. bolj debel, pri čemer je besedo teţek ustrezno prepoznavala, 

besede širok pa ne. Besedi širši in oţji je prepoznala kljub slabšemu poznavanju 

njunih osnovnikov, a je za to potrebovala več časa. Stopnjevanja pridevnikov kratek, 

dolg, nizek in visok ni zmogla niti ob pomoči, saj je imela teţave ţe z zapomnitvijo 

pridevnika. Besede nizek namreč ni poznala, preostale besede pa je poznala 

predvsem na ravni razumevanja. Koncept stopnjevanja je sicer razumela, a tudi pri 

večini drugih v lestvico zajetih pridevnikov (majhen, teţek, lahek) je potrebovala 

nekaj pomoči. Priklic je bil v določenih primerih nekoliko počasnejši tudi zaradi vpliva 

drugih jezikov (easier, maleni, najbolj easy …). Besedo raven je razumela in ob 

pomoči poimenovala, besede kriv pa ni poznala.  

Tabela 31: Začetna in končna ocena Sarinega poznavanja besed s področja Pojmi 

primerjanja 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Kratek  

Dolg 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Kratek, krajši, najkrajši - o + - o + 

*Dolg, daljši, najdaljši - o + - o + 

Kriv (R) 

Raven 

- o + - o + 

- o + - o + 

Majhen 

Velik 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Majhen, manjši, najmanjši - o + - o + 

*Velik, večji, največji  - o + - o + 

Ozek 

Širok 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Ozek, oţji (R) - o + - o + 

*Širok, širši (R) - o + - o + 

Poln  

Prazen 

- o + - o + 

- o + - o + 

Teţek 

Lahek 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Teţek, teţji, najteţji - o + - o + 

*Lahek, laţji, najlaţji - o + - o + 

Visok 

Nizek 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Nizek, niţji, najniţji - o + - o + 

*Visok, višji, najvišji - o + - o + 

 

Iz tabele 31 je razvidno, da se pri Sari kaţe napredek tudi na področju uporabe in 

razumevanja pojmov primerjanja. Vse pojme je razumela tudi v novih situacijah, 
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večino pa je z manjšo pomočjo ali samostojno tudi uporabila. Teţje je priklicala 

besedo kratek in posledično tudi krajši, niţji in najniţji, saj je sprva pomislila na 

stopnjevanje pridevnika majhen. Oklevala je tudi pri določanju oţjega predmeta in 

stopnjevanju pridevnika lahek. Pri slednjem jo je še nekoliko ovirala angleščina in 

materni jezik (easy, lakši). Besedo kriv je prepoznala in jo ustrezno ločila od besede 

raven, pri obeh besedah pa je bil odziv nekoliko počasnejši.  

 

Poloţaj, gibanje in čas 

Besede za opisovanje poloţaja, gibanja in časa je Sara zelo dobro poznala (tabela 

32), saj se je z njimi pogosto srečevala. Nekaj teţav ji je povzročala beseda navzgor, 

ki jo je nadomeščala z angleško besedo up oz. besedo nagore, beseda rob, ki je ni 

razumela niti v povezavi z mizo, in časovni prislovi vedno, včasih in nikoli. Besede 

vedno ni prepoznala oz. je ni povezala z domačo besedo vsakič. Besedi nikoli in 

včasih je poznala ter ju je ob pomoči uporabila, o njunem pomenu, predvsem 

pomenu besede včasih (zamenjuje z vsakič), pa ni bila popolnoma prepričana.  

Tabela 32: Začetna in končna ocena Sarinega poznavanja besed s področja Položaj, 

gibanje in čas 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Nad (zgoraj)  

Pod (spodaj) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Navzdol 

Navzgor 

- o + - o + 

- o + - o + 

Levo 

Desno 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naprej 

Nazaj 

- o + - o + 

- o + - o + 

Od 

Do 

- o + - o + 

- o + - o + 

Na 

V 

- o + - o + 

- o + - o + 

Med - o + - o + 

Spredaj (pred) 

Zadaj (za) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Zunaj 

Znotraj (notri) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naslednji (R) - o + - o + 

Okoli (okrog) - o + - o + 
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Tabela 32: Začetna in končna ocena Sarinega poznavanja besed s področja Položaj, 

gibanje in čas nadaljevanje 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Sredina 

Rob (R) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naravnost - o + - o + 

Zraven - o + - o + 

Začetek 

Konec 

- o + - o + 

- o + - o + 

Vedno  

Včasih 

Nikoli 

- o + - o + 

- o + - o + 

- o + - o + 

Prej (najprej) 

Potem 

- o + - o + 

- o + - o + 

Zdaj - o + - o + 

Na koncu - o + - o + 

Iz tabele 32 je moč razbrati, da je Sara izboljšala predstave o pojmih vedno, včasih in 

nikoli ter jih je zmogla tudi sama uporabiti. Podobne teţave kot na začetku treninga 

ostajajo pri besedi navzgor, le da se je pogostost uporabe tujih besed nekoliko 

zmanjšala. Besedo rob je večinoma pravilno prepoznala, priklic pa je bil počasnejši, 

saj jo je beseda zaradi izgovorjave spominjala na besedo rop, zaradi česar se je 

nekoliko zmedla.  

 

Drugo 

Sara je pred treningom ustrezno razumela besede poševno, skupina oz. mnoţica, 

vrstni red oz. zaporedje in mogoče. Besedi vrstica in stolpec je med seboj 

zamenjevala, a je ob pomoči asociacije na stolp sama popravila napako. Beseda 

verjetno ji je delala več teţav, saj njenega pomena ni razumela. Podobne teţave je 

imela tudi z besedama podoben in različen oz. drugačen. Besedo enak je poznala in 

ustrezno uporabila, preostalih dveh besed pa ni razlikovala med seboj in za obe 

rekla, ni enak. Pri razumevanju omenjenih besed je ugibala oz. je za to potrebovala 

več poskusov. Podobno je bilo opaziti tudi pri razumevanju besede črta, ki jo je 

poimenovala kot »nekaj za risat«. Piko je prepoznala, a jo je poimenovala le ob 

pomoči.  
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Tabela 33: Začetna in končna ocena Sarinega poznavanja besed s področja Drugo 

Beseda Začetna ocena Končna ocena 

Črta  - o + - o + 

Pika - o + - o + 

Vrstica (vodoravno (R)) 

Stolpec (navpično (R)) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Poševno (R) - o + - o + 

Verjetno (R) - o + - o + 

Mogoče (R) - o + - o + 

Skupina (mnoţica) (R) - o + - o + 

Vrstni red (zaporedje) (R) - o + - o + 

Malo (količina) 

Veliko (količina) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Enak - o + - o + 

Podoben - o + - o + 

Različen (drugačen) - o + - o + 

V tabeli 33 lahko vidimo Sarine rezultate po treningu. Besedi pika in črta je ustrezno 

uporabljala, prav tako je utrdila povezavo med pojmoma vrstica in stolpec ter njunim 

pomenom. S pomenom besede verjetno je imela še nekaj teţav, a jo je večinoma 

ustrezno prepoznavala. Pri besedah podoben in različen oz. drugačen so bile teţave 

ravno obratne. Pomen besed je hitro usvojila, pri priklicu posamezne besede pa je 

imela nekaj teţav. Ob pomoči oz. namigih je besedo uspešno povedala.  

 

Povzetek rezultatov na Ocenjevalni lestvici poznavanja in rabe izrazov s 

področja matematike za predšolske otroke 

Pred vključitvijo v trening je Sara delno (28,7 %) ali popolno (49,5 %) poznala 78,2 % 

preverjanih besed, pri 21,8 % pa je imela teţave tudi ob izraziti pomoči in usmerjanju. 

Najizrazitejše teţave je imela s poimenovanjem likov in teles. Nekoliko uspešnejša je 

bila pri uporabi in prepoznavanju pojmov primerjanja, specifično matematičnih besed 

s področja Drugo ter barv. Pri slednjih jo je oviralo predvsem poznavanje angleškega 

poimenovanja, zaradi pogostega gledanja angleških risank pa je imela na tem 

področju največ teţav s pozabljanjem ţe naučenih besed, sploh ob daljši odsotnosti 

iz vrtca. Najuspešnejša je bila pri besedah, vezanih na števila, poloţaj, gibanje in 

čas, zadovoljive rezultate pa je dosegla tudi pri besedah, povezanih z računanjem ter 

deli celote. Pri priklicu besed je bila pogosto negotova in je iskala potrditev 

pravilnosti, večkrat pa jo je nekoliko upočasnilo tudi poznavanje tujih jezikov. 

Po treningu se je tudi pri njej pokazal napredek tako v številu (ne pozna 0,1 % besed, 

delno pozna 18,8 % besed, popolnoma pa pozna 80,2 % besed) kot tudi v kakovosti 

poznavanja danih besed in zaupanju v svoje znanje. Napredek se je pokazal 

predvsem pri razumevanju besed za barve, ki jih je sicer še vedno pogosto 

poimenovala v angleščini, a je razumela tudi slovenske besede. Napredovala je tudi 
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na preostalih področjih, največ teţav, tudi zaradi pomanjkanja ponavljanja in večje 

izpostavljenosti drugim jezikom ter posledičnega pozabljanja naučenega, pa je ostalo 

pri poimenovanju likov in teles.  

 

3.5.2 MOTIVACIJA 

Podatki o interesih in motivaciji otrok za učenje ter vključevanje v organizirane oz. 

prostočasne dejavnosti so bili pridobljeni s strani staršev (Vprašalnik o otroku in 

njegovem znanju slovenskega jezika za starše), vzgojiteljic (Vprašalnik o otroku in 

njegovem znanju slovenskega jezika za vzgojiteljice), opazovanja otrok v skupini in 

med izvedbo treninga ter otrok (Ocenjevalna lestvica za oceno otrokove motivacije s 

slikovnim materialom). V nadaljevanju najprej sledijo rezultati opaţanj, mnenja 

vzgojiteljic in staršev, ki se med seboj večinoma ujemajo, nato pa še rezultati 

otrokove samoocene motivacije ter virov motivacije z dodanimi morebitnimi 

komentarji otrok.  

 

3.5.2.1 ADMIR 

Admir se rad vključuje v dejavnosti, ki vključujejo grajenje in oblikovanje (sestavljanje 

kock, oblikovanje iz plastelina, konstruiranje), gibalne dejavnosti, se vozi s kolesom 

ter motorjem. Rad pomaga doma (npr. zlaga drva). Manj ljube so mu dejavnosti, ki 

vključujejo grafomotoriko (risanje, dejavnosti, ki vključujejo črke, ali grafomotorične 

vaje). Tudi dejavnosti, povezanih s števili in matematiko, po maminem mnenju nima 

preveč rad. Je zelo hiter in spreten. V prostem času najraje sestavlja kocke ali se igra 

z igračami, ki jih med seboj tudi primerja glede na različne lastnosti, nekajkrat 

tedensko barva ali riše, igrače in predmete pa razvršča po barvi, obliki ter v igro 

vključuje števila, redkeje tudi štetje. Iger spomina se ne igra nikoli.  

Samoocena motivacije in virov motivacije  

Admirjeva ocena lastne motivacije za dejavnosti v okviru treninga, ki je razvidna iz 

tabele 34, se ujema z mnenjem mame in vzgojiteljic. Admir meni, da ni motiviran za 

barvanje in pisanje, poslušanje pravljic ter učenje novih stvari. Tudi igrače ima raje 

samo zase. Bistveno raje riše, sestavlja, se giba, igra s prijatelji, poje in rešuje teţke 

naloge. Njegova izbira se večinoma ujema z opaţanji med treningom, izjeme so 

risanje, poslušanje pravljic in deljenje igrač. Admir je bil največkrat tisti, ki je k igri 

povabil vrstnike, jim posodil igračo, s katero se je igral, oz. posredoval pri morebitnih 

prepirih glede igrač. Tudi pravljice je z veseljem poslušal, ob prosti izbiri dejavnosti 

pa si je večkrat zaţelel prav pravljico, ki ji je zavzeto sledil, in sodeloval s petjem oz. 

odgovarjanjem na vprašanja. V nasprotju z omenjenima dejavnostma je imel tako z 

risanjem kot tudi z drugimi grafomotoričnimi dejavnosti manj potrpljenja. Nobene 

dejavnosti ni odklonil, a je bil pri slednjih mnogo manj natančen in vztrajen. Poudaril 

je tudi, da se novih stvari ne uči preveč rad, a je samoiniciativno postavljal vprašanja 
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tako glede nekaterih besed kot tudi splošnih dejstev (kaj so to piramide, kako to, da 

ne pademo iz Zemlje, zakaj so prometni znaki, ali je lahko stolp tako visok, da se 

zaleti v oblake …). 

Tabela 34: Admirjeva samoocena motivacije in vira motivacije za posamezne 

dejavnosti v okviru treninga 

Dejavnost 

Motivacija za 

dejavnost 
Vir motivacije 

Da Ne Notranji Zunanji 

Barvanje     

Risanje     

Pisanje (npr. imena)     

Sestavljanje (npr. kock, 

sestavljank) 

    

Poslušanje pravljic (npr. Tinko 

Polovinko) 

    

Gibanje (npr. skakanje, poligon)     

Igre (npr. Prodajalna barv)     

Petje      

Druţabne igre (npr. Potapljanje 

ladjic, Črni Peter, Ugani, kdo) 

    

Učenje novih stvari     

Teţke naloge oz. naloge, kjer se 

včasih ali večkrat zmotiš 

    

Deljenje igrač     

Vir motivacije je Admir večinoma ocenil v skladu z rezultati ocene motivacije (tabela 

34). Razlika se pojavi pri risanju, petju in učenju novih stvari. Za risanje je Admir bolj 

zunanje motiviran, vendar sam pove, da mu je od vseh podobnih dejavnosti (pisanje, 

risanje, barvanje, reševanje delovnih listov …) le-to še najbolj všeč. Za petje pravi, da 

ga morajo drugi prisiliti, saj ne zna peti. Med treningom tega ni bilo zaznati, saj je vse 

pesmi z veseljem prepeval, eno izmed pesmic pa je poskušal naučiti tudi vzgojiteljico. 

Učenje povezuje s šolo in domačimi nalogami, saj to vidi pri sestri, zato učenja ţe 

zdaj ne mara. Pove, da se rad nauči česa novega, predvsem o stvareh, ki so 

zanimive (stroji, avtomobili, risanke …).  
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3.5.2.2 MARINA 

Marina z veseljem in vnemo sodeluje pri vseh vrtčevskih dejavnostih. Manj ljube so ji 

gibalne dejavnosti, predvsem če so tekmovalno naravnane oz. se igrajo na 

izpadanje. Uspešna je na plesno-glasbenem področju, rada se druţi s prijateljicami, 

sestavlja sestavljanke, riše, piše, šteje in barva. Sestavlja, riše in barva skoraj vsak 

dan tudi doma, nekajkrat na teden pa se igra igre, ki vključujejo urjenje spomina, 

štetje, primerjanje in razvrščanje. Dejavnosti, vezane na matematiko, ima po 

maminem mnenju zelo rada, vzgojiteljica pa meni, da je za matematiko manj 

motivirana od vrstnikov.  

Samoocena motivacije in virov motivacije  

Tabela 35: Marinina samoocena motivacije in vira motivacije za posamezno 

dejavnost 

Dejavnost 

Motivacija za 

dejavnost 
Vir motivacije 

Da Ne Notranji Zunanji 

Barvanje     

Risanje     

Pisanje (npr. imena)     

Sestavljanje (npr. kock, 

sestavljank) 

    

Poslušanje pravljic (npr. Tinko 

Polovinko) 

    

Gibanje (npr. skakanje, poligon)     

Igre (npr. Prodajalna barv)     

Petje      

Druţabne igre (npr. Potapljanje 

ladjic, Črni Peter, Ugani, kdo) 

    

Učenje novih stvari     

Teţke naloge oz. naloge, kjer se 

včasih ali večkrat zmotiš 

    

Deljenje igrač     

Marina med srečanji kot svojo najljubšo dejavnost poudari »crkljanje« in »cmokanje« 

z mamico. V okviru treninga je bila motivirana za skoraj vse dejavnosti (tabela 35), 

zato bi še prišla. Za gibalne dejavnosti, ki jih sicer nima preveč rada, pove, da so bile 

»ljubke«, ker niso bile preteţke, niso tekmovali in ni takoj izpadla. Četudi preostale 

igre niso vključevale izpadanja, ji niso bile preveč všeč, saj je bilo vseeno potrebno 

hitro odzivanje, kar pa ji zaradi nekoliko slabše motorične spretnosti ne gre tako 

dobro kot vrstnikom. Pri njih je sodelovala zato, ker je morala, a se to na izvedbi ni 

poznalo. Zunanje je motivirana tudi za pisanje, ţe omenjene gibalne dejavnosti in 

tekmovalne druţabne igre na izpadanje. Pisanja nima preveč rada, saj doma z 

mamico pisanje veliko vadi in ji je teţko, poleg tega meni, da ima predolgo ime (njeno 
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pravo ime ima 8 črk) in si teţko zapolni vse črke. Pri zapisu je potrebovala pomoč pri 

glaskovanju od pete črke njenega imena naprej. Delovne liste za krepitev 

grafomotorike rada rešuje, saj ima rada črte in vzorčke.  

 

3.5.2.3 MELISA 

Melisa rada riše in likovno ustvarja, se igra s kockami, konjički in dominami, se 

pogovarja, pleše, igra inštrumente in rešuje različne naloge (uganke, delovne liste). 

Uspešna je pri matematičnih nalogah (šteti zna ţe do 40), na področju socialnih 

odnosov in govornega izraţanja (upoštevajoč občasno rabo hrvaških ali bosanskih 

besed). Pravilno zna zapisati in poimenovati ţe vse črke. Njena prostočasna igra vsaj 

nekajkrat tedensko vključuje sestavljanje, razvrščanje predmetov, primerjanje in 

uporabo števil, skoraj vsak dan pa se igra spomin, šteje, riše in barva. Zelo nerada 

gleda risanke ali mirno sedi, matematične dejavnosti pa ima zelo rada.  

Samoocena motivacije in virov motivacije  

Tabela 36: Melisina samoocena motivacije in vira motivacije za posamezno 

dejavnost 

Dejavnost 

Motivacija za 

dejavnost 
Vir motivacije 

Da Ne Notranji Zunanji 

Barvanje     

Risanje     

Pisanje (npr. imena)     

Sestavljanje (npr. kock, 

sestavljank) 

    

Poslušanje pravljic (npr. Tinko 

Polovinko) 

    

Gibanje (npr. skakanje, poligon)     

Igre (npr. Prodajalna barv)     

Petje      

Druţabne igre (npr. Potapljanje 

ladjic, Črni Peter, Ugani, kdo) 

    

Učenje novih stvari     

Teţke naloge oz. naloge, kjer se 

včasih ali večkrat zmotiš 

    

Deljenje igrač     

Melisa večkrat poudari, da se ţe zelo veseli šole, ker se bo naučila veliko novega. Iz 

tabele 36 je razvidno, da je motivirana za učenje in organizirane dejavnosti, kar je 

bilo opaziti tudi med treningom. V vseh dejavnostih je zavzeto sodelovala, ob tem pa 

je po potrebi priskočila na pomoč tudi vrstnikom. Izmed vseh dejavnosti navadno ni 
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notranje motivirana samo za petje, saj pravi, da ne zna peti, in poslušanje pravljic. 

Slednje sicer rada posluša, a jo, tako kot tudi pri drugih dalj časa trajajočih statičnih 

dejavnostih, kjer se zahteva samo sedenje in poslušanje, nekoliko ovira njena 

nemirnost in potreba po gibanju. Pri nekoliko zahtevnejših nalogah, ki od nje 

zahtevajo več pozornosti in vztrajnosti, je bila kljub temu zelo uspešna.  

 

3.5.2.4 SARA 

Sara je zelo navdušena nad risanjem, striţenjem in ustvarjanjem z različnimi 

materiali, delovnimi listi (grafomotorične vaje), rada poje, pleše, se giba, hodi v hribe, 

kolesari, kuha in peče piškote. Vedno je pripravljena na nove podvige in učenje novih 

stvari, kar mamo še posebej navdaja s ponosom. Tudi matematične dejavnosti ima 

zelo rada. Doma skoraj vsak dan šteje, se igra s števili, razvršča predmete, riše, 

barva in se igra spomin, nekajkrat na teden pa sestavlja kocke in med seboj primerja 

različne predmete. Ne mara pospravljanja svoje postelje.  

Samoocena motivacije in virov motivacije  

Tabela 37: Sarina samoocena motivacije in vira motivacije za posamezno dejavnost 

Dejavnost 

Motivacija za 

dejavnost 
Vir motivacije 

Da Ne Notranji Zunanji 

Barvanje     

Risanje     

Pisanje (npr. imena)     

Sestavljanje (npr. kock, 

sestavljank) 

    

Poslušanje pravljic (npr. Tinko 

Polovinko) 

    

Gibanje (npr. skakanje, poligon)     

Igre (npr. Prodajalna barv)     

Petje      

Druţabne igre (npr. Potapljanje 

ladjic, Črni Peter, Ugani, kdo) 

    

Učenje novih stvari     

Teţke naloge oz. naloge, kjer se 

včasih ali večkrat zmotiš 

    

Deljenje igrač     

Sara s svojo oceno motivacije in virov motivacije (tabela 37) potrdi, da je zelo 

motivirana za pridobivanje znanja in dejavnosti z najrazličnejših področij. Njena 

zagnanost se je kazala tudi pri dejavnostih med treningom, saj je pokazala zanimanje 

prav za vse dejavnosti ter znanja. Pri določenih dejavnostih je bila kljub ţelji in 
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opaznemu interesu nekoliko manj natančna pri izvedbi, sploh če so bile dejavnosti 

dolgotrajnejše in so vsebovale kompleksnejša navodila. Tudi pri petju, zahtevnejših 

(miselnih) nalogah in deljenju igrač ni potrebovala dodatnih zunanjih spodbud, čeprav 

nad petjem ni bila navdušena. Sama pravi, da poje navadno zato, da razveseli mamo 

in sestrico, v vrtcu pa, ker mora. Sama se odloči le za petje angleških pesmic, ker si 

jih laţje zapomni in so zraven tudi risanke (videoposnetki). Teţke naloge ima rada, 

ampak jih ne mara oz. jih rešuje samo, če ji kdo tako reče, ker jih njena sestrica 

včasih ne zna rešiti in je potem ţalostna. V vrtcu je do svojih in sestrinih igrač zelo 

zaščitniška in jih ne deli z drugimi, poleg tega včasih noče, da bi se drugi igrali z 

vrtčevskimi igračami takrat kot ona, saj se ne igrajo tako, kot bi si ţelela. Igrače 

pokaţe drugim in pove, kako se igrati z njimi, potem pa presodi, ali jim bo dovolila 

nadaljnjo igro z njimi ali ne.  

 

3.5.3 ZADOVOLJSTVO S TRENINGOM 

3.5.3.1 ZADOVOLJSTVO VZGOJITELJIC S TRENINGOM 

Evalvacijski vprašalnik zadovoljstva s treningom za vzgojiteljice sta izpolnili 

vzgojiteljici obeh skupin in njuni pomočnici, po večini srečanj pa je z njimi potekal 

pogovor o dejavnostih, odzivih otrok, njihovih primanjkljajih, močnih področjih in 

napredku.  

Vse vzgojiteljice izraţajo zadovoljstvo s treningom in bi se v primeru ponovitve 

ponovno odločile zanj. Vse enotno pojasnjujejo, da individualno delo ali delo v manjši 

skupini koristi prav vsakemu otroku, otroci, ki govorijo več jezikov, pa so tovrstne 

dodatne pozornosti še bolj potrebni. V skupini jim je to tudi zaradi velikega števila 

otrok priseljencev oz. otrok z drugimi vrstami posebnih potreb teţko zagotoviti v 

zadostni meri. V okviru dopoldanskih dejavnosti si prizadevajo za razvoj slovenskega 

jezika pri vseh otrocih, saj ugotavljajo, da je znanje otrok s področja jezika, predvsem 

besednjaka, iz leta v leto skromnejše. Jezik je tako vključen v večino dejavnosti, 

otroke spodbujajo k pogovarjanju, pripovedovanju o svojih izkušnjah in doţivetjih, 

sodelovanju pri branju zgodbic … Med letom je vsak otrok ob pomoči staršev 

predstavil dan, ki ga je preţivel s Pasavcem (plišasta igrača za spodbujanje uporabe 

varnostnega pasu), in oblikoval svojo zgodbico. Starši so jo zapisali, otrok pa jo je 

ilustriral in jo v okviru svojih zmoţnosti ter ţelja tudi predstavil pred skupino (pripoved 

ob knjiţici, odgovarjanje na vprašanja s strani vzgojiteljice, drţanje knjiţice ob 

pripovedovanju vzgojiteljice). Otrokom, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih 

okolij, nudijo še dodatne prilagoditve. Pri otrocih priseljencih prve generacije je več 

komunikacije v maternem jeziku (včasih tudi branje zgodbic), uporabe neverbalnih 

prvin komuniciranja in slikovnih materialov, skupaj z otrokom oblikujejo slikovni 

slovarček besed (slika in slovenska beseda) za vsakdanje dejavnosti in predmete ter 

besede večkrat tedensko ponavljajo. Najpogostejša in najintenzivnejša pomoč je 

nudena otrokom, ki s svojimi teţavami najbolj izstopajo, preostali pa so zaradi tega 

pogosto nekoliko zapostavljeni ali celo spregledani. Otroci priseljencev druge ali tretje 
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generacije se pogosto soočajo s teţavami s slovenskim jezikom, vendar večinoma 

potrebujejo nekoliko enostavnejša navodila, včasih tudi podkrepljena z navodili v 

maternem jeziku ali s slikovnim materialom, usmerjanje in spodbujanje pri 

komunikaciji v slovenskem jeziku ter postopno učenje manj vsakdanjih besed (iglu, 

Indijanec, Eskim, figa …). 

Ţe med sprotno ustno evalvacijo so poudarjale, da so neizmerno presenečene nad 

otroci iz svoje skupine, saj po eni strani niso pričakovale, da imajo na določenih 

področjih (predvsem barve in liki, ki so jih pred kratkim utrjevali) toliko teţav z 

besediščem, po drugi strani pa niso pričakovale tolikšne motivacije, vneme za delo in 

sodelovanja s strani nekaterih otrok. V skupini so namreč bistveno bolj zadrţani, 

zaradi česar so imele o njih in o njihovem znanju nekoliko pomanjkljive ter v 

določenih primerih tudi napačne predstave. Poudarjajo, da je na nek način prednost, 

da je v obeh skupinah veliko otrok priseljencev (prve, druge ali tretje generacije), saj 

je delo nekoliko bolj prilagojeno, a imajo po drugi strani vsak svoje specifične, bolj ali 

manj očitne primanjkljaje, ki jih brez dodatnih prizadevanj teţko premostijo. Vse 

opaţajo, da otroci vrstnikom in vzgojiteljicam z veseljem pripovedujejo o na novo 

pridobljenem znanju in dejavnostih, pogosteje pa se javljajo tudi za vlogo vodje pri 

različnih gibalnih dejavnostih, saj so dobili potrditev, da poznajo besede za 

usmerjanje vrstnikov. Vzgojiteljice povejo, da do tedaj niso bile preveč pozorne na 

usvojitev besed pri posameznih otrocih, a so po povratnih informacijah o njihovem 

znanju predvsem s področja barv, likov in teles na slednje postale bolj pozorne in so 

pri otrocih zaznavale vedno boljše in samozavestnejše poimenovanje. Ob tem 

poudarjajo, da bi se za kakršno koli dodatno jezikovno dejavnost za otroke takoj 

odločile, četudi pri otrocih ne bi bilo tako opaznega napredka pri izraţanju, saj 

menijo, da je za mnoge od njih pomembno ţe to, da se seznanjajo s pravilnimi 

slovenskimi izrazi, komunicirajo med seboj, utrjujejo znanje in predvsem pridobivajo 

zaupanje v svoje sposobnosti.  

Pogostost izpostavljenosti naravnemu učenju slovenskega jezika in moţnosti 

komuniciranja v njem pomembno vpliva na otrokove jezikovne zmoţnosti, bolj kot 

sama številčnost jezikovnih izkušenj pa je pomembna njihova kakovost. Ţe sama 

izpostavljenost otrok pestremu in raznolikemu besedišču vpliva na krepitev 

otrokovega besednega zaklada. Več kakovostnega in raznolikega jezika imajo 

priloţnost slišati, obseţnejše in kakovostnejše je njihovo besedišče (Aukrust, 2007). 

Otroci so ţe od najzgodnejših let vključeni v vrtec, kjer so deleţni veliko jezikovnih 

dejavnosti, v treningu pa so imeli moţnost poslušati in aktivno uporabljati tudi 

nevsakdanje besede, zaradi česar raven njihovega dosedanjega znanja in napredek 

nista presenetljiva. Trditvi, da so otroci okrepili svoj pasivni in aktivni besednjak v 

slovenskem jeziku, tako vse pritrdijo, ob tem pa jim je nekoliko ţal, da v trening niso 

mogli biti vključeni tudi otroci, ki imajo z jezikom in tudi matematičnimi koncepti 

bistveno več teţav kot otroci, vključeni v trening, a niso vsi potomci priseljencev oz. 

starši s tem niso soglašali.  
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Z izvedbo so zadovoljne tudi z organizacijskega vidika, saj so srečanja potekala tako, 

da njihovo delo in dejavnosti niso bile moteni, poleg tega menijo, da so imele vse 

potrebne informacije o organizaciji, vsebini, materialih in dejavnostih. Materiale so si 

ţe med treningov skrbno ogledale, zaradi pripovedovanj otrok o kakšni igri ali pravljici 

pa so izrazile ţeljo tudi po predstavitvi katere izmed dejavnosti. Menijo, da so bile 

izbrane dejavnosti in vsi pripomočki na ravni otrokovih sposobnosti, starosti in 

razvojnih značilnosti, zaradi raznolikosti in pestrosti pa so bili otrokom zelo privlačni. 

Dejavnosti so bile večinoma zasnovane tako, da so poleg razvoja in utrjevanja 

besedišča prispevale tudi k celostnemu otrokovemu razvoju.  

Med evalvacijo posameznih srečanj in tudi z odgovori na vprašalnikih so potrdile, da 

so bili otroci za vključevanje v dejavnosti treninga zelo motivirani. Srečanj so se zelo 

veselili, o dejavnostih pa so pogosto pripovedovali tudi svojim prijateljem. Poudarile 

so, da trening za otroke nikakor ni bil preobremenjujoč, saj so dejavnosti temeljile na 

igri, primerni njihovi starosti in sposobnostim. Četudi bi se tovrsten trening izvajal kot 

dodatna popoldanska dejavnost za otroke, ne bi bili preobremenjeni z učenjem, saj 

otroci to dojemajo kot igro in priloţnost za druţenje s prijatelji.  

 

3.5.3.2 ZADOVOLJSTVO STARŠEV S TRENINGOM 

Evalvacijski vprašalnik za starše so izpolnili starši vseh v trening vključenih otrok. 

Starši kot pozitivno pri treningu poudarjajo predvsem učenje novih besed, ki jim bodo 

koristile v šoli, ob tem pa omenjajo tudi, da jim je všeč, kako otroci z navdušenjem 

pripovedujejo o tem, kako so se učili. Kot prednost treninga je bila poudarjena tudi 

velikost skupine, saj so se otroci tako bolj sprostili in brez strahu sodelovali pri 

pogovoru in dejavnostih. Starši niso imeli vpogleda v izvajanje samega treninga, 

vendar na podlagi informacij o njem, pogovorov z vzgojiteljicami in pripovedovanja 

otrok menijo, da jim je bil trening na splošno všeč in pri njem ne bi ničesar spremenili. 

V primeru ponovne moţnosti vključitve otroka v tovrstne dopolnilne oz. dodatne 

dejavnosti bi bila odločitev vseh staršev enaka. Pojasnjujejo, da so tako prisiljeni 

veliko govoriti, utrditi svoje znanje, se kaj naučiti tudi od drugih otrok, predvsem pa se 

naučiti novih besed in drugih znanj, ki bodo pomembna pri nadaljnjem šolanju.  

Pri vseh otrocih so doma potekali pogovori o treningu. V enem primeru je bil 

pobudnik vedno eden izmed staršev, v treh primerih navadno otrok, v enem primeru 

pa tako starši kot otroci. Otroci so pripovedovali o dejavnostih s številkami, igranju s 

kockami, razvrščanju in primerjanju barvic, kock, igrač in fotografij, štetju, računanju, 

nenavadnih oz. zanje novih pripomočkih (ţabice, muhalnik, kamenčki), večinoma pa 

so poudarjali, da so morali reševati naloge in se igrati.  

Starši so mnenja, da so bile vse informacije jasno podane in da so bili o treningu 

dobro informirani, bi si pa ţeleli tudi kakšnega sestanka s predstavitvijo poteka, 

dejavnosti, predstavitve izdelkov, ki so jih otroci ob koncu treninga prinesli domov, in 
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dodatnih povratnih informacij. Te so starši prejeli samo kot strnjen zapis skupaj z 

otrokovimi izdelki, ob tem pa so imeli moţnost izraziti ţeljo še po podrobnejših 

podatkih.  

 

3.6 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

3.6.1 KAKŠNO JE POZNAVANJE MATEMATIČNIH IZRAZOV OTROK PRED 

IZVEDBO TRENINGA? 

Stopnja prepoznavanja in zmoţnost razumevanja ter rabe matematičnih izrazov se 

med otroki, vključenimi v trening, in tudi posameznimi področji pričakovano razlikuje. 

Otroci prihajajo iz dvo- ali večjezičnih in kulturnih okolij ter ţe od zgodnjih let naravno, 

bolj ali manj simultano ter v različnih obsegih hkrati usvajajo dva ali več jezikov. V 

domačem in oţjem socialnem okolju se vsi poleg slovenščine srečujejo z jezikom ali 

jeziki, ki se bolj ali manj razlikujejo od učnega jezika, otroci pa povedo, da gredo 

velikokrat na počitnice v domovino svojih staršev ali starih staršev, kjer se 

pogovarjajo v jeziku svoje drţave, nekateri tudi v angleščini. Doma sicer vsi bolj ali 

manj pogosto govorijo tudi slovensko, a imajo kljub temu s slovenskim jezikom in 

besediščem zelo raznolike izkušnje, tak pa je tudi vpliv drugih jezikov na znanje 

slovenskega. Nihče od otrok znanja slovenskega jezika ni pridobival v okviru 

dodatnih tečajev, v vrtcu pa ni bil deleţen dodatne pomoči zaradi drugojezičnosti ali 

morebitnih drugih teţav. Slovenskega jezika, vključno z matematičnim besediščem, 

so se tako učili bolj ali manj spontano iz okolja, doma in v vrtcu.  

Tabela 38: Začetni rezultati poznavanja besed, pridobljeni z Ocenjevalno lestvico 

poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za predšolske otroke, po področjih 

za posameznega otroka  

Naziv področja 

na ocenjevalni 

lestvici 

Admir Marina Melisa Sara 

- o + - o + - o + - o + 

Barve 

f 4 5 2 / / 11 1 1 9 3 5 3 

f 

[%] 
36,4 45,5 18,2 / / 100 9,1 9,1 81,8 27,3 45,5 27,3 

Števila 

f 1 1 1 / / 3 / 1 2 / / 3 

f 

[%] 
33,3 33,3 33,3 / / 100 / 33,3 66,6 / / 100 

Računanje 

f / 2 3 / 1 4 / / 5 / 3 2 

f 

[%] 
/ 40 60 / 20 80 / / 100 / 60 40 
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Tabela 38: Začetni rezultati poznavanja besed, pridobljeni z Ocenjevalno lestvico 

poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za predšolske otroke, po področjih 

za posameznega otroka nadaljevanje 

Naziv področja 
na ocenjevalni 

lestvici 

Admir Marina Melisa Sara 

- o + - o + - o + - o + 

Deli celote 

f / / 3 / / 3 / 1 2 / 2 1 

f 

[%] 
/ / 100 / / 100 / 33,3 66,6 / 66,7 33,3 

Liki in 

telesa 

f 4 4 1 6 1 2 3 / 6 6 2 1 

f 

[%] 
44,4 44,4 11,1 66,7 11,1 22,2 33,3 / 66,7 66,7 22,2 11,1 

Pojmi 

primerjanja 

f 8 9 7 5 10 9 5 9 10 7 11 6 

f 

[%] 
33,3 37,5 29,2 20,8 41,7 37,5 20,8 37,5 41,7 29,2 45,8 25 

Poloţaj, 

gibanje in 

čas  

f 3 10 19 / 5 27 1 9 22 2 3 27 

f 

[%] 
9,4 31,2 59,4 / 15,6 84,4 3,1 28,1 68,8 6,3 9,4 84,4 

Drugo  

f 2 4 8 3 5 6 1 4 9 4 3 7 

f 

[%] 
14,3 28,6 57,1 21,4 35,7 42,9 7,1 28,6 64,3 28,6 21,4 50 

Skupaj  

f 22 35 44 14 22 65 11 25 65 22 29 50 

f 

[%] 
21,8 34,7 43,6 13,9 21,8 64,4 10,9 24,8 64,4 21,8 28,7 49,5 

Na podlagi tabele 38 ugotavljamo, da so otroci ţe pred začetkom treninga 

matematičnega besedišča predvsem na določenih področjih dosegali zelo dobre 

rezultate. Vsi prihajajo iz spodbudnega, učenju slovenskega jezika naklonjenega 

okolja, poleg tega je iz pripovedovanj otrok in vzgojiteljic ter s strani staršev 

izpolnjenih vprašalnikov zaznati, da starši izobrazbi otrok pripisujejo pomembno 

vlogo, posledično pa spodbujajo učenje slovenskega jezika. Poleg tega so otroci ţe 

vrsto let vključeni v vrtec, kjer so znanje jezika in obseg besedišča gotovo zelo 

okrepili. Gledano v celoti se je največ teţav s poznavanjem preverjanih besed 

pokazalo pri Admirju, nekaj manj pri Sari, Melisa in Marina pa sta dosegali zelo 

primerljive in dobre rezultate. Admir ima na večini področij veliko teţav. Najbolj 

obvladuje besede, povezane z deli celote (pozna vse besede), računanjem, 

poloţajem, gibanjem in časom, ter besede, zdruţene v sklop Drugo, več teţav ima s 

števili, predvsem s števniki, bistveno več primanjkljajev pa se kaţe pri pojmih 

primerjanja, barvah ter likih in telesih. Z liki in telesi, pojmi primerjanja in barvami ima 

veliko teţav tudi Sara. Nekoliko uspešnejša je pri besedah, vezanih na dele celote, 

računanje in druge pojme, bolj zadovoljive rezultate pa dosega pri pojmih v povezavi 

s poloţajem, gibanjem in časom ter števili. Marina ima z barvami, števili, računanjem, 

deli celote in tudi s pojmi za opisovanje poloţaja, gibanja ter časa minimalne teţave, 
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pa še te so večinoma vezane na hitrost priklica. Besede s področja Drugo in pojmi 

primerjanja ji povzročajo več teţav, izraziti primanjkljaji pa se kaţejo pri 

poimenovanju likov in teles. Melisa je na področju likov in teles med vsemi otroki 

najuspešnejša, podobne rezultate pa dosega tudi pri drugih pojmih, vezanih na 

poloţaj, gibanje in čas, delih celote in številih. Največ teţav ima s pojmi primerjanja, 

najuspešnejša pa je pri barvah in računanju.  

Razlika se ne pojavlja samo v skupnem številu besed, ki jim je bila dodeljena 

posamezna ocena, temveč tudi v kakovosti njihovega poznavanja (hitrost priklica, 

hitrost povezovanja s pomenom) in po poznavanju besed s posameznega področja. 

Največje razlike med otroki v zmoţnosti uporabe besed se pojavljajo pri 

poimenovanju barv. Marina pozna vse barve, občasno ima nekaj teţav le s hitrim 

priklicem nekaterih barv, podobne teţave ima tudi Melisa, le da so nekoliko 

izrazitejše, Sara in Admir pa imata s poimenovanjem barv precejšnje teţave. Z vidika 

pogostosti uporabe barv v vsakdanjem ţivljenju je to nekoliko presenetljivo, če pa 

pogledamo poimenovanje barv v jezikih, ki jih otroci govorijo v domačem okolju (za 

laţje predstave so v Prilogi 7 navedeni okvirni prevodi v lestvico vključenih besed v 

hrvaški, bosanski, srbski, črnogorski in angleški jezik), lahko ugotovimo, da se 

poimenovanja barv nekoliko bolj razlikujejo od slovenskega, npr. števila, besede, 

vezane na računanje …, poleg tega otroci te besede v drugih jezikih načeloma bolje 

poznajo kot bolj matematične. Z liki in telesi imajo več teţav vsi otroci, kljub temu pa 

je Melisino poznavanje preverjanih besed bistveno boljše kot pri drugih. Na področjih 

Števila, Računanje in Deli celote praviloma vsi zelo dobro poznajo besede, nekaj 

teţav je pri večini le zaradi nezadostne avtomatiziranosti. 

Hitrost priklica je večinoma nekoliko počasnejša pri vseh otrocih in pri večini 

preverjanih besed, otroci pa so pri njihovi uporabi ter prepoznavanju v večji meri tudi 

nekoliko manj samozavestni. Pri besedah, za katere otroci menijo, da jih zelo dobro 

poznajo (Admir predvsem besede v povezavi z gibanjem, poloţajem in časom, 

Marina barve in števila, Melisa in Sara pa predvsem števila), manj oklevajo, besedo 

pa povejo razmeroma hitro oz. hitreje kot sicer ter bistveno bolj samozavestno 

(glasno, suvereno). Pri otrocih pogosto prihaja tudi do medsebojnih zamenjav 

podobnih besed (npr. kvader, kvadrat) ali besed za poimenovanje podobnih 

konceptov (npr. seštevanje, odštevanje, deljenje), poleg tega namesto matematične 

besede uporabijo bolj znano vsakdanjo (npr. valj postane valjar), kar je zaradi 

zahtevnosti in pogostosti uporabe matematičnega besedišča v primerjavi z 

vsakdanjim povsem običajno (Miller, 1993). 

Pričakovati je bilo, da bodo preteţno spontano učenje, morebitno usmerjeno učenje 

splošnega besednjaka ali večja utrjenost besednjaka, vezanega na vsakdanje 

ţivljenje, vodili k razlikam v poznavanju besedišča s posameznih področij, zastopanih 

v ocenjevalni lestvici – na področju pojmov, povezanih z barvami, orientacijo v 

prostoru, gibanjem in časom ter primerjanjem, bi pričakovali manj teţav kot s pojmi, 
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vezanimi bolj na matematiko (števila in števniki, računanje, deli celote, liki in telesa, 

drugo).  

Tabela 39: Skupni začetni rezultati poznavanja besed, pridobljeni z Ocenjevalno 

lestvico poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za predšolske otroke, po 

področjih 

Naziv področja na ocenjevalni lestvici 
Skupaj 

- o + 

Barve 
f 8 11 25 

f [%] 18,2 25 56,8 

Števila  
f 1 2 9 

f [%] 8,3 16,7 75 

Računanje  
f / 6 14 

f [%] / 30 70 

Deli celote 
f / 3 9 

f [%] / 25 75 

Liki in telesa  
f 19 7 10 

f [%] 52,8 19,4 27,8 

Pojmi primerjanja 
f 25 39 32 

f [%] 26 40,6 33,3 

Poloţaj, gibanje in čas  
f 6 27 95 

f [%] 4,7 21,1 74,2 

Drugo  
f 10 16 30 

f [%] 17,9 28,6 53,6 

Skupaj  
f 69 111 224 

f [%] 17,1 27,5 55,4 

Iz tabele 39 je razvidno, da celostno gledano otroci pred začetkom treninga ustrezno 

prepoznavajo ali poimenujejo dobro polovico besed (55,4 %), pri pribliţno četrtini 

(27,5 %) besed poznavanje ni na ravni, ki bi jim omogočala učinkovito učenje in 

vključevanje v organizirane dejavnosti, preostalih besed (17,1 %) pa niti ne 

prepoznajo. Po pričakovanjih otroci res razmeroma dobro poznajo pojme s področja 

poloţaja, gibanja in časa (ne poznajo 4,7 % besed, delno poznajo 21,1 % besed, 

ustrezno pa poznajo 74,2 % besed), za barve in pojme primerjanja pa tega ne 

moremo trditi. Barve ustrezno poznajo v 56,8 % primerov, v 25 % imajo s 

prepoznavanjem več teţav oz. pri tem potrebujejo vodenje in usmerjanje, neustrezno 

pa jih poimenujejo v 18,2 % primerov. Pri Sari na teţave s poimenovanjem zelo 

očitno vpliva poznavanje angleškega jezika, pri drugih pa ima njihov materni jezik 

precejšen vpliv na hitrost priklica pri prepoznavanju in pri poimenovanju. V primerjavi 
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z drugimi vključenimi besedami se poimenovanja nekaterih barv v njihovih maternih 

jezikih pomembno razlikuje od slovenskega poimenovanja (Priloga 7), čeprav otroci 

poimenovanja vseh barv ne obvladajo niti v maternem jeziku. Besede za pojme 

primerjanja so si med jeziki bistveno bolj podobne, a vendar imajo otroci z njimi kljub 

ustreznemu razumevanja koncepta še več teţav kot z barvami (ustrezno poznajo 

33,3 % besed, delno ustrezno 40,6 %, neustrezno pa 26 % besed). Nekoliko se 

zagotovo pozna vpliv narečja oz. pogovornega jezika, ki večinoma vključuje samo 

pojma velik in majhen, tudi stopnjevanje pridevnikov je pogosto napačno (npr. bolj 

majhen), preostale razloge za nastanek teţav in razlik pa je zaradi sovplivanja 

mnogoterih dejavnikov v otrocih in okolju, tako kot v splošnem velja za učenje jezikov 

(Prebeg-Vilke, 1995), teţko določiti.  

V tabeli 39 lahko vidimo tudi, da otroci besede za števila (ustrezno poznajo 75 % 

besed, delno 16,7 %, ne poznajo pa 8,3 % besed), dele celote (ustrezno poznajo    

75 % besed, preostalih 25 % pa vsaj delno) ter besede, vezane na računanje 

(ustrezno poznavanje se kaţe v 70 % primerov, vsaj delno ustrezno pa v preostalih 

30 %), zelo dobro poznajo, na področju besed, ki spadajo v sklop Drugo, imajo 

nekoliko več teţav, a so rezultati glede na zahtevnost besed še vseeno zadovoljivi 

(ustrezno poznajo 53,6 % besed, 28,6 % jih poznajo delno, 17,9 % pa jih ne 

poznajo). Izrazite teţave imajo pri poimenovanju in prepoznavanju likov in teles. V 

več kot polovici primerov (52,8 %) besede ne prepoznajo oz. je ne zmorejo 

poimenovati, še pri 19,4 % primerov pa imajo s tem izrazite teţave. Besedo ustrezno 

prepoznajo v 27,8 % primerov, čeprav so se z liki in telesi srečali ne dolgo pred 

začetkom treninga. Besede s področja števil, delov celote in računanja so na prvi 

pogled res bolj matematične, pa vendarle gre za besede, ki so v vrtcu pogosto 

uporabljene pri rutinskih (obroki, praznovanja rojstnih dni, odhod na igrišče …) in 

organiziranih dejavnostih, kar zagotovo vpliva na njihovo boljše prepoznavanje. 

Otroci imajo na splošno najmanj teţav z besedami s področij Deli celote, Števila, 

Poloţaj, gibanje in čas ter Računanje, temu sledita področji Barve in Drugo, najbolj 

problematični pa sta področji Pojmi primerjanja ter Liki in telesa. 

Dolgotrajnost procesa usvajanja jezika in dvo- ali večjezičnost otrok povzroča 

nekoliko skromnejši besednjak v vsakem posameznem jeziku. Prav tako je običajno, 

da dvojezični otroci predvsem v procesu učenja jezike med seboj nezavedno 

zamenjujejo oz. uporabijo besedo, ki se je prej spomnijo (Prebeg-Vilke, 1995). Pri 

pogosteje rabljenih in bolj vsakdanjih besedah je tako vpliv drugega jezika prišel 

nekoliko bolj do izraza in oviral otroke, če ne drugače pri hitrem priklicu slovenske 

besede. Pri specifično matematičnih besedah se s takšnimi teţavami niso soočali, saj 

besed v maternem jeziku navadno niti niso poznali, slovenskih pa se pogosto niso 

spomnili. Otroci so bili sicer deleţni sistematičnega poučevanja nekaterih tovrstnih 

besed, a je učenje v jeziku, ki ga še ne obvladajo, zanje zelo teţavno, saj se trudijo 

usvojiti vsebino, podano v jeziku, ki ga včasih ne razumejo popolnoma, hkrati pa 

usvajajo tudi nov jezik (Knaflič, 2010). S svojim prvim jezikom si v večini primerov pri 

tem ne morejo bistveno pomagati, saj tako specifičnih besed v maternem jeziku 
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pogosto še ne poznajo (Baloh, 2015; Hanuš, 2010), kar pride na področju likov in 

teles najbolj do izraza. Znanje je pogosto kratkotrajno, saj v ozadju ni potrebnega 

razumevanja (prav tam). 

Rezultati ocenjevanja pred treningom potrjujejo teoretična izhodišča o večjem obsegu 

pasivnega besednjaka v primerjavi z aktivnim (Graves, August in Mancilla-Martinez, 

2013). Otroci so se z veliko večino besed ţe srečali (tabela 39), saj gre za besede, ki 

se uporabljajo v vsakdanji komunikaciji oz. je na njihovo spoznavanje in razvoj 

usmerjen tudi Kurikulum za vrtce (1999). Z manj ali več usmerjanja so jim besede 

večinoma znane (vsaj delno poznajo 82,9 % besed), a imajo teţave s priklicem 

ustreznega pomena. Slednji je teţava tudi pri samostojni uporabi besede, na kar v 

določenih primerih vpliva tudi njihov prvi jezik. Otroci se v domačem okolju srečujejo 

s hrvaškim, srbskim, bosanskim, črnogorskim, srbohrvaškim in angleškim jezikom. Z 

izjemo zadnjega vsi jeziki spadajo med juţne slovanske jezike (Gomboc, 2018), 

zaradi česar so si v določenih delih in besedah jeziki med seboj močno podobni, v 

drugih pa se razlikujejo (Priloga 7), kar pri otrocih povzroča nekaj zmede. Posledično 

so pri odgovarjanju nekoliko počasnejši in negotovi, saj skušajo poiskati ustrezno 

slovensko besedo. V prostem govoru slednje ni tako očitno, saj dvojezični ljudje, 

predvsem pa otroci, ki so še v fazi učenja, pogosto povsem nevede zamenjujejo 

jezika in uporabijo besedo, ki jo najprej prikličejo (Prebeg-Vilke, 1995). V učni situaciji 

to lahko predstavlja oviro in zmanjšuje učinkovitost učenja, zato je bil cilj treninga čim 

bolj avtomatizirati prepoznavo in uporabo danih besed v slovenskem jeziku. Kot ţe 

omenjeno, je bila hitrost priklica tudi pri prepoznavanju besed, ki so jih poznali, pri 

vseh otrocih pogosto nekoliko niţja. Hitro prepoznavanje slovenskih besed je za 

šolanje nujno potrebno, saj učenje večinoma temelji na ustni komunikaciji, ki poteka 

po principu »tukaj in zdaj« (Knaflič, 2010), kar onemogoča vnovično poslušanje in 

ugotavljanje povedanega oz. sprotno dolgotrajno razmišljanje o povedanem.  

 

3.6.2 KAKŠNA JE UČINKOVITOST OBLIKOVANEGA TRENINGA? 

Učinkovitost treninga s poudarkom na usvajanju matematičnih izrazov (barve, pojmi 

primerjanja, poloţaj v prostoru, liki, telesa …) preko igre, direktnega poučevanja, 

uporabe slikovnega materiala, gibalnih dejavnosti … v skupinski obliki dela je 

ocenjena na podlagi primerjave začetnega in končnega stanja poznavanja 

(prepoznavanja in/ali uporabe) zastavljenih besed. Na splošno so se rezultati otrok 

izboljšali na vseh področjih, upoštevajoč tako število poznanih besed kot tudi 

kakovost njihovega prepoznavanja oz. uporabe.  
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Tabela 40: Rezultati začetne in končne ocene poznavanja besed, pridobljeni z 

Ocenjevalno lestvico poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za 

predšolske otroke, za posameznega otroka 

 
Admir Marina Melisa Sara 

- o + - o + - o + - o + 

Začetna 

ocena 

f 22 35 44 14 22 65 11 25 65 22 29 50 

f  

[%] 
21,8 34,7 43,6 13,9 21,8 64,4 10,9 24,8 64,4 21,8 28,7 49,5 

Končna 

ocena 

f 3 23 75 / 7 94 / 7 94 1 19 81 

f  

[%] 
2,9 22,8 74,3 / 6,9 93,1 / 6,9 93,1 0,1 18,8 80,2 

V tabeli 40 so zbrani rezultati poznavanja besed posameznih otrok na začetku 

treninga in po njem glede na število besed, ki so bile na Ocenjevalni lestvici 

poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za predšolske otroke ocenjene z 

določeno oceno. Na podlagi razlik v številu besed oz. pripadajočih odstotkov lahko 

ugotovimo napredek otrok. Trening je pri vseh otrocih vplival na zmanjšanje števila 

besed, ki jih ne poznajo oz. delno poznajo, ter povečanje števila besed, ki jih 

samostojno pravilno in ustrezno hitro razumejo ali uporabljajo. Admir po koncu 

treninga ustrezno pozna 75 besed (74,3 %), delno 23 besed (22,8 %), neusvojene pa 

so ostale 3 besede (2,9 %; stopnjevanje pridevnikov kratek in nizek ter kvader), 

Marina in Melisa zmoreta ustrezno razumeti oz. uporabljati 94 besed (93,1 %), 

preostalih 7 (6,9 %) pa vsaj delno, Sara ene besede (0,1 %; piramida) ni uspela 

usvojiti, 19 (18,8 %) jih je delno usvojila, preostalih 81 (80,2 %) pa ustrezno pozna. 

Sprememba na bolje je opazna tudi pri hitrosti priklica informacij oz. v odzivanju na 

povedano besedo v izolirani situaciji ter v kontekstu.  

Hitrost napredovanja med otroki se je zaradi njihovega predznanja, večkratne 

odsotnosti iz vrtca, kot tudi dovzetnosti za usvajanje jezika močno razlikovala. 

Nekaterim je bila dovolj ţe nekajkratna ponovitev besede oz. so se besed naučili 

spontano, drugi pa so potrebovali izrazito direktno in usmerjeno poučevanje z 

mnogimi ponovitvami, a so si besedo še vedno le s teţavo zapomnili. Veliko vlogo pri 

treningu je imelo tudi pozabljanje ţe naučenega, predvsem v času počitnic, saj niso 

bili deleţni sprotnega ponavljanja besed, ki je za učenje ključnega pomena 

(Marzano, 2004), poleg tega so bili bolj izpostavljeni drugim jezikom. Otroci poznajo 

osnovne prvine obeh jezikov, izobraţevalni jezik pa navadno usvajajo ločeno od 

maternega jezika. Na novo pridobljenega znanja ne morejo povezovati z maternim 

jezikom, zaradi česar pogosto prihaja do učenja brez razumevanja, na pamet (Baloh, 

2015; Hanuš, 2010), pozabljanje pa je tako hitrejše. Otrokom je bila ţe med 

ocenjevanjem ponujena moţnost prevajanja oz. odgovarjanja v maternem jeziku, če 

niso razumeli navodil ali poznali slovenskega izraza, a jim to ni bilo v pomoč oz. jih je 

celo oviralo. Metoda integriranega hkratnega učenja besed v maternem in drugem 

jeziku, ki je za dvojezična okolja zelo priporočljiva (Licardo in Golob, 2017), pri njih ni 

prišla v poštev, saj bi bili s številom novih besed preobremenjeni. Zavedanje, da 

otroci priseljencev potrebujejo tudi sistematično poučevanje maternega jezika, ne 
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samo slovenskega, je sicer še vedno slabo, čeprav materni jezik pomeni podporo 

drugim jezikom (Viţintin, 2010).  

Tabela 41: Skupni rezultati začetne in končne ocene poznavanja besed, pridobljeni z 

Ocenjevalno lestvico poznavanja in rabe izrazov s področja matematike za 

predšolske otroke 

 
Skupaj 

- o + 

Začetna ocena 
f 69 111 224 

f [%] 17,1 27,5 55,4 

Končna ocena 
f 4 56 344 

f [%] 1 13,9 85,1 

Iz tabele 41 je razvidno, da se je v primerjavi z začetkom treninga skupno število 

besed, ki jih otroci ne poznajo, in besed, ki jih delno poznajo oz. je njihov priklic 

prepočasen, na račun števila besed, ki jih ustrezno poznajo, zmanjšalo. Po zaključku 

treninga imajo otroci izrazite teţave z 1 % preverjanih besed (prej 17,1 %), v 13,9 % 

primerov (pred začetkom je bilo takšnih besed 27,5 %) imajo manjše teţave, pogosto 

povezane s priklicem, večinoma popolnoma ustrezno pa po zaključku treninga 

prepoznavajo 85,1 % besed, kar je slabih 30 % več kot pred izvedbo.  

Trening je bil sicer namenjen razvijanju in krepitvi matematičnega besedišča, kljub 

temu pa so otroci pridobivali tudi druge za učenje pomembne spretnosti in izkušnje. 

Za razvoj jezika, predvsem če gre za otroke, ki imajo z jezikom več teţav, je 

pomembna in za učenje nujno potrebna priloţnost komunikacije in pripovedovanja 

(Baloh, 2015), kar je v majhnih skupinah bistveno laţje izvedljivo, hkrati pa so bili 

otroci bolj komunikativni, samozavestni in sproščeni pri uporabi jezika, kar so 

poudarili tudi starši in vzgojiteljice. Poleg tega so otroci izboljšali številske predstave 

in matematične postopke ter koncepte, dejavnosti pa so bile usmerjene tudi na 

krepitev delovnega pomnjenja, sledenja navodilom, natančnosti pri izpeljavi 

dejavnosti, čakanju na vrsto …, s čimer imajo kar nekaj teţav. Glede treninga lahko 

njegovo kratkoročno učinkovitost potrdimo, za zagotovitev ohranitve vsaj trenutnega 

znanja otrok pa bi bilo potrebno ponovno ocenjevanje, po potrebi nadaljnje 

ponavljanje in utrjevanje, vsekakor pa bi bilo treba ţe med treningom k sodelovanju 

povabiti tudi starše. Ob rednem ponavljanju in utrjevanju v domačem okolju ter 

kombinaciji z njihovim maternim jezikom bi bilo mogoče pozitivne učinke treninga še 

povečati.  
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3.6.3 KAKŠNA JE MOTIVACIJA OTROK ZA SODELOVANJE PRI DEJAVNOSTIH 

V OKVIRU TRENINGA ZA RAZVOJ MATEMATIČNEGA BESEDIŠČA? 

Admir, Sara, Melisa in Marina so bili za sodelovanje pri dejavnostih treninga, pripravi 

dejavnosti in tudi pospravljanju prostora ter pripomočkov zelo motivirani. K motivaciji, 

tudi pri učenju jezikov, pomembno prispevajo ustrezno zahtevni in otrokom privlačni 

materiali (Skubic in Jerman, 2016), kar so potrdili tako otroci kot tudi vzgojiteljice. Z 

zanimanjem so opazovali raznolike materiale, vsak pa je ţelel preizkusiti prav 

vsakega, četudi je šlo le za nepomembno razliko v barvi, motivu … Zavzeto so 

sodelovali pri vseh dejavnostih, čeprav so povedali, da jim določena dejavnost ni 

preveč ljuba oz. da je naloga zelo teţka. Dejavno so sodelovali in pogosto 

samoiniciativno izraţali ţelje po dodatnih aktivnostih, za večino dejavnosti pa so bili 

notranje motivirani. Slednje je bilo glede na njihovo starost in zastavljenost treninga 

tudi pričakovati, saj se v zgodnjih letih otroci vključujejo v dejavnosti zaradi njih 

samih, ne le zaradi končnega rezultata ali posledic (Ryan in Deci, 2000).  

Vse deklice so večkrat povedale, da se neizmerno veselijo vstopa v šolo, medtem ko 

je bil deček glede tega nekoliko bolj zadrţan. On je tudi edini, ki ima v šoli ţe starejšo 

sestro, in se zaveda, da šola prinaša tudi več domačih obveznosti, kar je večkrat 

poudaril. Tudi z jezikom ima nekoliko več teţav, saj se v druţini z njim srečuje 

redkeje kot vrstnice. Po drugi strani je povedal, da se rad uči novih stvari, njegovo 

motiviranost pa potrjujejo tudi odgovori pri oceni motivacije in izvajanje dejavnosti. 

Razlik v načinu učenja v okviru treninga in kasneje v šoli ne gre zanemariti, kljub 

temu pa je pri vseh otrocih opaziti njihovo zagretost in navdušenost nad 

pridobivanjem novega znanja, kar je za šolski uspeh ključno (Hyson, b. d.). Pohvale 

in nagrade v obliki štampiljk, pobarvank ali drugih zabavnih delovnih listov ali proste 

igre ob koncu srečanja so njihovo vnemo še povečevali, v večini primerov pa so bile 

zanje motivirajoče ţe same dejavnosti in materiali oz. dejstvo, da so bili prav oni 

izbrani za udeleţbo pri treningu. Na »nagrade« so se navadno spomnili tik pred 

koncem ali pa šele, ko so zagledali škatlo z njimi.  

 

3.6.4 KAKO SO S CELOTNIM TRENINGOM ZADOVOLJNI STARŠI IN 

VZGOJITELJICE? 

Vzgojiteljice v slovenskih vrtcih se zavedajo pomembnosti dodatnega učenja 

slovenskega jezika otrok, ki slovenščino usvajajo kot drugi jezik, saj pri otrocih 

priseljencih opaţajo več teţav pri vključevanju v dejavnosti na vseh področjih 

kurikuluma (Skubic in Jerman, 2016). Enako menijo tudi vzgojiteljice, katerih otroci so 

bili vključeni v trening. V njihovem vrtcu ni posebnih dodatnih in dopolnilnih 

dejavnosti za učenje jezika, v skupini pa se vzgojiteljice in tudi potencialne dodatne 

spremljevalke otrok zelo trudijo za krepitev in razvoj jezika ter besedišča. Zaradi 

velikega števila priseljencev v njihovem vrtcu so otroci, pri katerih teţave niso tako 

izrazite in od vrstnikov bistveno ne odstopajo, nekoliko zapostavljeni, četudi so 

njihove sposobnosti višje od prikazanega. Vzgojiteljice se tega zavedajo, zato jih je 



91 
 

razveselilo dejstvo, da so k treningu vabljeni otroci, ki jim na prvi pogled ne bi prisodili 

potrebe po pomoči. Čeprav so se za udeleţbo pri treningu odločili starši, katerih 

otroci so veliko besed ţe poznali in so načeloma kar jezikovno spretni, so vzgojiteljice 

poudarile, da je za vse otroke priseljence druge ali tretje generacije zelo dobrodošlo 

kakršno koli delo v manjših skupinah ali individualno, saj sicer niso deleţni toliko 

pozornosti, kot je potrebujejo. Prišle so tudi do spoznanja, da so nekateri otroci bolj 

zadrţani, kar pa v kombinaciji z nekaj teţavami na področju jezika vodi v napačno 

razumevanje njihovih sposobnosti. 

Glede na razpoloţljive informacije so starši izrazili zadovoljstvo z izvedenim 

treningom, saj se zavedajo pomembnega prispevka zgodnjih izkušenj in znanj za 

nadaljnje usvajanje veščin ter spretnosti. V domačem okolju razvijajo oz. krepijo tako 

svoj materni jezik kot tudi slovenskega, četudi imajo glede na analizo odgovorov na 

vprašalnikih nekateri tudi sami še nekaj teţav s pisnim izraţanjem v slovenščini. 

Četudi znanje otrok ocenjujejo kot zelo dobro ali odlično, se zavedajo, da lahko 

vsaka dodatna pomoč prispeva k uspešnosti njihovega otroka v šoli. V njihovem 

oţjem okolju in regiji tečajev za učenje slovenščine kot drugega jezika zlasti za 

otroke ni, ker pa je priseljenstvo pogosto povezano z ekonomskimi razlogi, je 

vprašanje, ali si lahko vse druţine, ne samo druţine otrok, vključenih v trening, 

privoščijo plačljive programe pomoči. Poleg prepričanj staršev v povezavi s 

pomembnostjo učenja učnega jezika je socialno-ekonomski status namreč eden 

izmed pomembnejših dejavnikov vplivanja na pridobivanje zgodnjih izkušenj in 

nadaljnjega učenja (DeFlorio, 2011). Do učenja slovenščine pozitivno naravnani 

starši so bili morebiti zadovoljni ţe z dejstvom, da se otroku ponudi brezplačna 

moţnost dodatnega pridobivanja za njihovo nadaljnje izobraţevanje zelo dragocenih 

znanj in spretnosti. Odsotnost njihove aktivne vključenosti v trening je zagotovo ena 

izmed glavnih pomanjkljivosti raziskave. Njihovo udejanjanje na področju jezika ali 

drugih veščin, ki so jih otroci razvijali med treningom, bi prispevalo k trajnejšim 

rezultatom, saj najučinkovitejša pomoč vključuje otroka, druţino in vzgojno-

izobraţevalno ustanovo (Knaflič, 2010), poleg tega bi bile njihove povratne 

informacije bistveno boljši pokazatelj kakovosti zastavljenega treninga.  
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4 ZAKLJUČEK 

V današnjem svetu si drţave ne morejo in ne smejo privoščiti, da bi na podlagi 

socialno-kulturnih, jezikovnih ali drugih razlogov kogar koli izključevale ali komur koli 

zmanjševale moţnosti za doseganje izobrazbe. Vsak otrok v sebi nosi potenciale in 

ima neko območje potencialnega razvoja, naloga pedagogov, staršev in tudi drţave 

pa je, da mu omogočijo pogoje za doseganje le-teh. Med enega izmed ključnih 

pogojev za uspešno izobraţevanje spada jezik, ki prispeva k izgradnji lastne 

identitete, dojemanju poloţaja v druţbi, socialnemu in kognitivnemu razvoju ter 

dobremu počutju (Skubic in Jerman, 2016). Pričakovati je, da bodo otroci priseljencev 

v domačem okolju ohranjali lastno kulturo in jezik, saj je to del njihove identitete, za 

uspešnost pri izobraţevanju, ki ima navadno daljnoseţne posledice, pa potrebujejo 

tudi tekoče znanje slovenskega jezika. Zgodnje izkušnje, predvsem v obdobju prvih 

petih let, so praviloma tiste, ki predstavljajo temelje za pridobivanje formalnega in 

neformalnega znanja (DeFlorio, 2011), in če jim le-te v domačem in/ali vrtčevskem 

okolju niso nudene v zadostni meri, je treba iskati nove rešitve.  

Ob povezavi besed priseljenci, jezik, teţave in šola je prva asociacija navadno 

slovenščina kot učni predmet, saj zajema zapletene stavčne strukture s pripadajočo 

analizo stavkov, zahtevna umetnostna in neumetnostna besedila, slovnična pravila, 

pisanje spisov …, redkeje se pomisli na vpliv učnega jezika na matematiko, še 

redkeje pa na specifičnost samega matematičnega jezika. Izjema je morda povezava 

z besedilnimi nalogami, vendar je jezik močno vpet tudi v preostale matematične 

vsebine. Govorno izraţanje je sestavni del pouka matematike, saj pomaga pri 

usmerjanju miselnega toka, iskanju novih rešitev, reševanju problemov, sledenju 

zastavljenemu postopku (Clemson in Clemson, 1994) … Ţe v začetnih letih šolanja 

se od otrok pričakuje samostojno izraţanje v povezavi z matematičnimi vsebinami – 

opisovanje teles, likov, sestavljanje besedilnih nalog, vsi otroci pa temu, tudi zaradi 

pomanjkljivega in neavtomatiziranega matematičnega besedišča, niso kos. Mednje 

zagotovo spadajo mnogi otroci priseljencev, ki jih je treba ţe v predšolskem obdobju 

opolnomočiti in opremiti s potrebnim predznanjem (Knez, 2018).  

Otroci, vključeni v trening, so v domačem okolju in vrtcu deleţni spodbud, podpore in 

pomoči glede jezika in matematičnih znanj. Na mnogih področjih je bilo njihovo 

predznanje, če upoštevamo število poznanih besed, dobro, vendar pogosto 

nezadostno utrjeno in avtomatizirano, kar se je kazalo v niţji samozavesti, 

negotovosti ter počasnejšemu priklicu. Kljub dobrim osnovam ţe pred začetkom 

treninga končni rezultati kaţejo, da je bil zanje trening smiseln, saj je pozitivno 

prispeval k obsegu in kakovosti matematičnega besednjaka. Rezultatov zaradi 

majhnega števila otrok, velikih razlik med njimi in drugih specifičnih značilnosti 

(spodbudno okolje, vključenost v vrtec …) zagotovo ne gre posploševati, kljub temu 

pa nam lahko sluţijo kot okvirna orientacija za nadaljnje delo v vrtčevskih skupinah 

ter pri morebitni dodatni individualni ali skupinski pomoči. Področja matematičnega 

besedišča, zajeta v ocenjevalni lestvici, kjer se je v začetku kazalo največ teţav in je 

bilo za doseţen napredek potrebno veliko vaj, so predvsem Liki in telesa, Pojmi 
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primerjanja in Barve ter bolj specifične besede (poševno, konec, časovni prislovi, 

besede povezane z verjetnostjo in podobnostjo, skupina, vrstni red …). Pojmi 

primerjanja so v vsakdanjem jeziku sicer pogosto, a mnogokrat neustrezno 

uporabljeni. V pogovornem jeziku so besede nekoliko popačene ali pa se v večji meri 

uporabljata samo besedi velik in majhen, namesto visok in nizek, dolg in kratek … 

Pedagogi, vrstniki in tudi druţinski člani so za otroka pomemben govorni model, 

zaradi česar je treba posebno pozornost nameniti tudi pravilnemu izraţanju in pestri 

uporabi besed v komunikaciji z otroki (Aukrust, 2007; Miller, 1993; Monroe in Orme, 

2012). Med treningom se je po pričakovanjih pokazalo, da so za otroke zelo teţavne 

tudi bolj specifično matematične besede. Gre za abstraktne besede, s katerimi se 

otroci redkeje srečujejo, hkrati pa navadno ne poznajo pripadajočih besed v 

maternem jeziku, zaradi česar se morajo hkrati z novo besedo učiti tudi njenega 

pomena oz. razlage v zanje tujem jeziku (Knaflič, 2010). V povezavi s tem se odpira 

vprašanje, kako vsem otrokom priseljencev zagotoviti čim ustreznejše okolje za 

učenje in utrjevanje drugega jezika, hkrati pa jih spodbuditi tudi k učenju maternega 

jezika, saj jim bo to na dolgi rok precej olajšalo učenje.  

Zastavljeni trening, ki se je izkazal kot učinkovit in za otroke motivirajoč, izhaja iz 

smernic, ciljev in standardov za delo glede na kurikulum za vrtce in učni načrt za 

matematiko, predvsem za prvi razred. Za izboljšanje oblikovane lestvice in 

posledično tudi treninga bi bilo smiselno besedišče uskladiti še z dejanskimi šolskimi 

zahtevami in pričakovanji, ob tem pa preveriti, kakšno je poznavanje zastavljenih 

besed pri vseh otrocih, ne samo pri potomcih priseljencev. Smiselno bi bilo oblikovati 

okvirne kriterije oz. zahteve glede poznavanja slovenskega jezika v začetnih letih 

osnovne šole. To bi omogočilo preverjanje otrokovega poznavanja jezika pred 

vstopom v šolo ter sprotno spremljanje njegovega napredka (Jelen Madruša in 

Majcen, 2018), po potrebi pa bi bil lahko deleţen tudi dodatnih oblik pomoči v skupini 

ali zunaj nje. Zaradi velikega števila otrok priseljencev prve, druge ali tretje generacije 

v določenih vrtcih je teţko opredeliti ustreznost njihovega poznavanja jezika, saj je 

samo po lastni presoji teţko določati, kdo od otrok ima v takšni skupini teţave z 

jezikom oz. kako te teţave vplivajo na socialno vključevanje ter področja kurikuluma, 

zlasti ker so mnogi otroci v okviru skupinskih dejavnosti bolj zadrţani. Posebno 

pozornost bi bilo vsekakor treba nameniti tudi otrokom, ki vrtca ne obiskujejo. Okolje, 

kjer imajo otroci največ stika s slovenskim jezikom in tako največ moţnosti za 

naravno učenje slovenskega jezika, je navadno vrtec (Prebeg-Vilke, 1995). 

Sistematično organizirana pomoč za različne teţave je v tem obdobju slabo dorečena 

(Knez, 2018), deleţni pa so je večinoma otroci, ki so vključeni v vrtec, od preostalih 

otrok pa predvsem otroci z zelo izrazitimi teţavami. Otroci, ki jih teţave ovirajo pri 

doseganju svojih potencialov oz. otroci z večjo stopnjo tveganja za pojav teţav med 

šolanjem in ki vrtca ne obiskujejo, so navadno spregledani. Odgovornost za otrokovo 

znanje slovenskega jezika je vsekakor deljena in zahteva tako angaţiranost otrok kot 

tudi staršev, a slednji otrokovo znanje teţko objektivno ocenijo, posledično pa otroku 

potrebno pomoč poskusijo poiskati le v izjemnih primerih. Starši v trening vključenih 

otrok ocenjujejo njihovo znanje slovenskega jezika kot odlično oz. zelo dobro, zato 
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samoiniciativno pomoči zagotovo ne bi iskali, četudi podpirajo otrokovo učenje 

slovenščine in bi morebitna vključenost v jezikovni tečaj lahko pomembno zvišala 

njihovo uspešnost. Moţnosti za (brezplačno) učenje slovenščine v manjših skupinah 

preko njim prilagojenih dejavnosti, preverjanja znanja slovenskega jezika otrok 

priseljencev, svetovanja in usmerjanja bi morali imeti tudi otroci, ki v vrtec niso 

vključeni (prav tam), saj imajo s slovenskim jezikom pogosto bistveno manj stika kot 

tisti v vrtcu.  

Področje izobraţevanja otrok iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, predvsem za 

otroke s slovenskim drţavljanstvom, je še pomanjkljivo urejeno (»Strategija 

vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraţevanja v 

Republiki Sloveniji«, 2007), zato je zanje kakršna koli dodatna dejavnost, predvsem v 

začetkih njihovega izobraţevanja, več kot dobrodošla. V povezavi z jezikom bi glede 

na pripovedi vzgojiteljic enako veljalo tudi za druge otroke, saj je njihov besedni 

zaklad splošno gledano precej skromen. Ob tem je treba poudariti, da so dejavnosti 

treninga primerne za krepitev matematičnega besednjaka vseh otrok in tudi za delo z 

otroki s skromnejšim temeljnim matematičnim besednjakom, ki je posledica drugih 

posebnih potreb ali učnih teţav (npr. motenj v duševnem razvoju, govorno-jezikovnih 

teţav, manj spodbudnega učnega okolja …). Ob nekaterih prilagoditvah so lahko 

uporabljene tudi za krepitev splošnega besednjaka. Prav tako je dejavnosti mogoče 

uporabiti v individualni ali skupinski obliki ter za sistematično poučevanje 

matematičnih izrazov v vrtcu ali na začetku osnovne šole v okviru dobre poučevalne 

prakse ali nudenja individualne, skupinske oziroma dodatne strokovne pomoči. Vse, 

kar je poleg tega še potrebno, je okrepiti zavedanje strokovnih delavcev in tudi 

staršev o pomenu zgodnjih matematičnih in jezikovnih izkušenj ter moţnosti 

njihovega vplivanja nanje, posledično pa vplivanje na uspešnost otrokovega 

izobraţevanja in vseţivljenjskega učenja.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik o otroku in njegovem znanju slovenskega jezika za vzgojiteljice 

 

VPRAŠALNIK O OTROKU IN NJEGOVEM ZNANJU SLOVENSKEGA JEZIKA ZA 

VZGOJITELJICE 

 

Spoštovani, 

sem Barbara Sotenšek, študentka podiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske 

pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela z 

naslovom Razvijanje predpogojev za učenje matematike, s poudarkom na besedišču, 

za otroke priseljencev pripravljam trening za razvoj osnovnega besedišča, 

potrebnega za začetno učenje matematike v šoli. Z namenom boljšega poznavanja 

otroka in nadaljnje učinkovitejše obravnave sem oblikovala kratek vprašalnik o otroku 

tudi za vas, vzgojiteljice. Prosim vas, da izpolnite dani vprašalnik in tako s svojim 

strokovnim znanjem in opaţanji prispevate k ustreznosti in čim večji kakovosti 

zastavljenega treninga, posledično pa tudi k večjemu zadovoljstvu vseh vključenih.  

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe magistrskega dela, otrokova 

identiteta in osebni podatki pa bodo ustrezno varovani.  

 

Ime otroka:             

 

 

V tabeli obkroţite, kako bi v primerjavi z vrstniki ocenili otrokovo motivacijo in 

njegove zmoţnosti na zapisanih področjih.  

(1 = bistveno slabše, 2 = slabše, 3 = pribliţno enako, 4 = boljše, 5 = bistveno boljše 

od vrstnikov) 

 

Splošno znanje slovenščine 1 2 3 4 5 

Razumevanje slovenskega jezika 1 2 3 4 5 

Izraţanje v slovenskem jeziku 1 2 3 4 5 

Matematično znanje (npr. koncept števila, znanje o 

številski vrsti, štetje, prirejanje, urejanje po vrstnem redu, 

mnoţice …) 

1 2 3 4 5 

Matematično izrazje (npr. krog, kocka, največji, del, črta, 

skupina …) 
1 2 3 4 5 

Motivacija za učenje matematičnih vsebin 1 2 3 4 5 
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Obkroţite DA, če se s trditvijo strinjate, ali NE, če se s trditvijo ne strinjate. 

Ali otrokovo znanje slovenščine vpliva … 

… na njegovo socialno vključevanje?  DA NE 

… na sledenje organiziranim dejavnostim v vrtcu? DA NE 

 

 

Če ste na vprašanje Ali otrokovo znanje slovenščine vpliva na sledenje dejavnostim v 

vrtcu? odgovorili z DA, ocenite in obkroţite, v kolikšni meri ovira sledenje in 

aktivno sodelovanje pri matematičnih vsebinah? (1 = sploh ne vpliva, 2 = malo 

vpliva in 3 = zelo vpliva) 

1 2 3 

 

 

Obkroţite trditve, ki drţijo za otroka. Obkroţite lahko več trditev.  

Kaj velja za otrokovo učenje novih besed oz. pojmov? 

a) Nove besede si hitro zapomni.  

b) Nove besede si zapomni le ob več ponovitvah.  

c) Nove besede si redko zapomni. 

d) Na novo naučene besede razume v vsakdanji situaciji. 

e) Na novo naučene besede ustrezno uporablja v vsakdanji situaciji. 

f) Otrok kaţe interes za učenje novih besed.  

g) Otrok ne mara učenja novih besed.  

 

 

Obkroţite in po potrebi dopišite. 

Ali pri otroku morda opaţate teţave na katerem izmed naštetih področij? 

a) Ne opaţam drugih teţav. 

b) Opaţam teţave z grobo motoriko. 

c) Opaţam teţave s fino motoriko in grafomotoriko. 

d) Opaţam teţave pri govoru in izgovorjavi.  

e) Opaţam teţave s pozornostjo. 

f) Opaţam teţave s spominom. 

g) Opaţam teţave pri socialnih veščinah. 
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Dopišite. 

V čem oz. na katerih področjih je otrok uspešen (npr. gibanje, socialne spretnosti, 

matematični koncepti, znanje o dinozavrih ...)? 

            

            

             

 

Kaj otrok rad dela v vrtcu? 

            

            

             

 

Česa ne mara delati?  

            

            

             

 

 

Ali otrokom iz drugačnega jezikovnega okolja pri dejavnostih nudite kakšne 

prilagoditve za boljše razumevanje (npr. slikovni material, navodila v maternem jeziku 

…) ali posebne dejavnosti znotraj skupine za razvoj besedišča? Če da, naštejte nekaj 

primerov. 

            

            

             

 

Ali so v okviru vrtca zanje organizirane kakšne posebne jezikovne delavnice, tečaji 

…? Če da, na kratko opišite, katere dejavnosti. 

            

            

             

 

 

 

Hvala za vaše sodelovanje! 
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Priloga 2: Vprašalnik o otroku in njegovem znanju slovenskega jezika za starše 

VPRAŠALNIK O OTROKU IN NJEGOVEM ZNANJU SLOVENSKEGA JEZIKA ZA 

STARŠE 

Spoštovani, 

sem Barbara Sotenšek, študentka podiplomskega študija Specialne in rehabilitacijske 

pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrskega dela pripravljam 

trening za razvoj in izboljšanje besedišča, potrebnega za začetno učenje matematike 

v šoli.  

Starši svojega otroka najbolje poznate, zato bi vas prosila, da izpolnite kratek 

vprašalnik. Vaši odgovori mi bodo omogočili boljše poznavanje vašega otroka, to pa 

bolj učinkovito delo.  

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe magistrskega dela, otrokova 

identiteta in osebni podatki pa bodo ustrezno varovani.  

 

Ime in priimek otroka:       Starost otroka:    

 

Dopišite.  

Koliko časa ţe ţivite v Sloveniji?          

 

Iz katere drţave oz. drţav prihajate vi oz. vaši predniki? (Lahko vpišete več drţav.)  

             

 

Obkroţite. 

Kakšna je vaša stopnja izobrazbe?  

 

Izobrazba matere: 

a) Nedokončana osnovna šola 

b) Končana osnovna šola 

c) Končana srednja šola 

d) Končana višja šola ali fakulteta 

e) Drugo:     

      

Izobrazba očeta: 

a) Nedokončana osnovna šola 

b) Končana osnovna šola 

c) Končana srednja šola 

d) Končana višja šola ali fakulteta 

e) Drugo:     
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Dopišite. 

Koliko bratov in sester ima otrok, ki je vključen v trening?    

Koliko bratov in/ali sester je starejših od otroka, ki je vključen v trening?    

Koliko let vaš otrok ţe obiskuje vrtec?    let  

 

Zapišite. 

Katere jezike govori vaš otrok?  

             

 

Obkroţite in po potrebi dopišite. 

Kako pogosto otrok v domačem okolju uporablja slovenščino? 

a) Vedno.  

b) Včasih. 

c) Nikoli. 

 

Ali poleg slovenskega jezika v domačem okolju govorite še kakšen jezik? 

a) Da, govorimo še         . 

b) Ne. 

 

Kako bi ocenili otrokovo znanje slovenščine? (1 = zelo slabo, 2 = slabo, 3 = dobro, 4 

= zelo dobro, 5 = odlično)  

1 2 3 4 5 

  

Kje oz. kako se je otrok naučil oz. se še uči slovenskega jezika? Obkroţite lahko več 

odgovorov. 

a) Doma govorimo slovensko. 

b) Učenje s poslušanjem v vrtcu in drugih okoljih, kjer se govori slovensko. 

c) Na tečaju. 

d) Drugo:           . 
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V tabeli z »X« označite, kako pogosto otrokova igra v domačem okolju 

vključuje zapisane aktivnosti.  

 Skoraj 

vsak dan 

Nekajkrat 

na teden 

Nekajkrat 

na mesec 
Nikoli 

Štetje (npr. Človek, ne jezi se, štetje 

predmetov) 

    

Sestavljanje kock     

Razvrščanje predmetov (npr. po barvi, obliki 

…) 

    

Števila (npr. Enka, trgovina, pravljice …)     

Primerjanje (npr. več avtomobilčkov kot 

kock, daljša barvica kot svinčnik, teţka 

torba …) 

    

Risanje, barvanje     

Igra spomina     

 

Kako rad ima vaš otrok igranje in dejavnosti, povezane z matematiko in števili? (1 = 

sploh ne mara, 2 = nima preveč rad, 3 = ima enako rad kot vse drugo, 4 = ima zelo 

rad, 5 = ima najraje od vsega)  

1 2 3 4 5 

 

Odgovorite. 

Kaj vaš otrok rad dela? 

            

            

             

 

Česa vaš otrok noče delati? 

            

            

             

 

Na kaj ste pri svojem otroku še posebej ponosni? 

            

            

             

 

 

 

Hvala za vaše odgovore! 
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Priloga 3: Ocenjevalna lestvica poznavanja in rabe izrazov s področja matematike 

za predšolske otroke 

OCENJEVALNA LESTVICA POZNAVANJA IN RABE IZRAZOV S PODROČJA 

MATEMATIKE ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

- Otrok besede ne pozna. / Uporaba besede je neustrezna. 

o 
Prepoznavanje oz. poimenovanje je pravilno, vendar počasno ali s predhodnimi 

napakami. / Prepoznavanje oz. poimenovanje ob pomoči, namigih. 

+ Prepoznavanje oz. poimenovanje je ustrezno hitro in pravilno. 

(R) Pričakuje se samo razumevanje besede. 

 

Besede (npr. kratek in dolg) se preverja v paru. Pri eni besedi se preveri 

razumevanje, pri drugi pa uporaba (besedo obkroţimo ali drugače označimo) 

(npr. »Pokaţi mi dolgo barvico. Če je ta barvica dolga, kakšna je ta?«) 

Besede 
Začetna 

ocena 

Končna 

ocena 
Komentar, opombe 

BARVE 

Bela  - o + - o +  

Črna  - o + - o + 

Modra  - o + - o + 

Oranţna - o + - o + 

Rdeča  - o + - o + 

Rjava - o + - o + 

Roza - o + - o + 

Rumena - o + - o + 

Siva - o + - o + 

Vijolična - o + - o + 

Zelena - o + - o + 

ŠTEVILA 

Števila: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 
- o + - o + 

 

Nič - o + - o + 

Števniki (npr. prvi, 

drugi, peti, zadnji) 
- o + - o + 

RAČUNANJE 

Dodaj - o + - o +  

Odvzemi oz. vzemi 

stran 
- o + - o + 

Razdeli (R) - o + - o + 

Skupaj - o + - o + 

Več in manj - o + - o + 
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DELI CELOTE 

Cel oz. vse - o + - o +  

Kos oz. del - o + - o + 

Pol - o + - o + 

LIKI IN TELESA 

L
ik

i 

Krog - o + - o +  

 

 

 

 

 

  

Kvadrat - o + - o + 

Pravokotnik (R) - o + - o + 

Trikotnik - o + - o + 

T
e

le
s
a
 

Kocka - o + - o + 

Krogla (R) - o + - o + 

Kvader (R) - o + - o + 

Piramida (R) - o + - o + 

Valj (R) - o + - o + 

POJMI PRIMERJANJA 

* Besede se preverijo, če otrok pozna pripadajoč nestopnjevan pridevnik. 

Kratek  

Dolg 

- o + - o +  

- o + - o + 

*Kratek, krajši, najkrajši - o + - o + 

*Dolg, daljši, najdaljši - o + - o + 

Kriv (R) 

Raven 

- o + - o + 

- o + - o + 

Majhen 

Velik 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Majhen, manjši, 

najmanjši 
- o + - o + 

*Velik, večji, največji  - o + - o + 

Ozek 

Širok 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Ozek, oţji (R) - o + - o + 

*Širok, širši (R) - o + - o + 

Poln  - o + - o + 

Prazen - o + - o + 

Teţek 

Lahek 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Teţek, teţji, najteţji - o + - o + 

*Lahek, laţji, najlaţji - o + - o + 

Visok 

Nizek 

- o + - o + 

- o + - o + 

*Nizek, niţji, najniţji - o + - o + 

*Visok, višji, najvišji - o + - o + 
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POLOŢAJ, GIBANJE, ČAS 

Nad (zgoraj)  

Pod (spodaj) 

- o + - o +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- o + - o + 

Navzdol 

Navzgor 

- o + - o + 

- o + - o + 

Levo 

Desno 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naprej 

Nazaj 

- o + - o + 

- o + - o + 

Od 

Do 

- o + - o + 

- o + - o + 

Na 

V 

- o + - o + 

- o + - o + 

Med - o + - o + 

Spredaj (pred) 

Zadaj (za) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Zunaj 

Znotraj (notri) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naslednji (R) - o + - o + 

Okoli (okrog) - o + - o + 

Sredina 

Rob (R) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Naravnost - o + - o + 

Zraven - o + - o + 

Začetek 

Konec 

- o + - o + 

- o + - o + 

Vedno  

Včasih 

Nikoli 

- o + - o + 

- o + - o + 

- o + - o + 

Prej (najprej) 

Potem 

- o + - o + 

- o + - o + 

Zdaj - o + - o + 

Na koncu - o + - o + 
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DRUGO 

Črta  - o + - o +  

 Pika - o + - o + 

Vrstica (vodoravno (R)) 

Stolpec (navpično (R)) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Poševno (R) - o + - o + 

Verjetno (R) - o + - o + 

Mogoče (R) - o + - o + 

Skupina (mnoţica) (R) - o + - o + 

Vrstni red (zaporedje) 

(R) 
- o + - o + 

Malo (količina) 

Veliko (količina) 

- o + - o + 

- o + - o + 

Enak - o + - o + 

Podoben - o + - o + 

Različen (drugačen) - o + - o + 
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Priloga 4: Ocenjevalna lestvica za oceno otrokove motivacije 

OCENJEVALNA LESTVICA ZA OCENO OTROKOVE MOTIVACIJE 

Dejavnost 

Motivacija za 

dejavnost 
Vir motivacije 

Da Ne Notranji Zunanji 

Barvanje     

Risanje     

Pisanje (ime, številke, črke)     

Sestavljanje (kock, sestavljank)     

Poslušanje pravljic (Tinko 

Polovinko, Boter petelin) 

    

Gibanje (skakanje, poligon)     

Igre (Prodajalna barv, Balončki)     

Petje      

Druţabne igre (Potapljanje ladjic, 

Črni Peter, Ugani, kdo, Ribolov) 

    

Učenje novih stvari (nove besede, 

pesmice, igre) 

    

Teţke naloge oz. naloge, kjer se 

včasih ali večkrat zmotiš 

    

Deljenje igrač     
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Priloga 5: Vprašalnik zadovoljstva s treningom za vzgojiteljice 

 

VPRAŠALNIK ZADOVOLJSTVA S TRENINGOM ZA VZGOJITELJICE 

 

Spoštovani! 

Ob zaključku treninga za razvoj in izpopolnitev osnovnega besedišča, potrebnega za 

začetno učenje matematike v šoli, v katerega so bili vključeni tudi otroci iz vaše 

skupine, me zanima vaš pogled na izveden trening. Čeprav ste bili vanj samo 

posredno vključeni, so vaše povratne informacije in opaţanja zelo pomembni za 

evalvacijo treninga, zato vas vljudno prosim, da izpolnite dani vprašalnik. 

Odgovori bodo uporabljeni samo za potrebe magistrskega dela.  

 

Obkroţite in po potrebi dopišite.  

Kako ocenjujete svojo informiranost o treningu? 

a) O treningu sem imela vse potrebne informacije. 

b) Informacije o treningu so bile pomanjkljive. Ţelela bi si več informacij o:  

           

           . 

 

Obkroţite in po potrebi dopišite. 

Kakšna so vaša opaţanja glede motivacije otrok za udeleţbo pri dejavnostih v sklopu 

treninga? 

a) Otrokom je bila udeleţba pri dejavnostih v okviru treninga večinoma odveč.  

b) Otroci so se dejavnosti v okviru treninga večinoma z veseljem udeleţevali.  

c) Drugo:           . 

 

Ali menite, da je trening pozitivno vplival na razvoj pasivnega in aktivnega 

matematičnega besednjaka (liki, števila, barve, pojmi primerjanja, črta …) otrok? 

a) Da. 

b) Ne.  

c) Drugo:           .  
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Obkroţite. Moţnih je več odgovorov.  

Kakšna so vaša opaţanja glede uporabljenih materialov oz. izvedenih dejavnosti? 

a) Materiali oz. dejavnosti so bili otrokom privlačni.  

b) Materiali oz. dejavnosti so bili raznoliki in pestri ter tako vplivali na otrokov 

celostni razvoj. 

c) Materiali oz. dejavnosti so ustrezali starosti in razvojnim značilnostim otrok.  

d) Nič od naštetega.  

e) Drugo:           . 

 

Obkroţite. Moţnih je več odgovorov. 

Ali menite, da je bilo izvajanje dejavnosti dvakrat tedensko po pribliţno pol ure za 

otroke preobremenjujoče ali moteče za delo skupine? 

a) Bilo je preobremenjujoče za otroke.  

b) Bilo je moteče za delo skupine. 

c) Nič od navedenega. 

d) Drugo:           . 

 

Obkroţite.  

Ali bi se v primeru ponovne priloţnosti za tak ali podoben trening za otroke 

priseljencev ponovno odločili za sodelovanje? 

 

DA NE 

 

Pojasnite. 

            

            

             

 

Sporočilo, predlogi, komentar, pripombe … 

Če si ţelite sporočiti še kaj, po čemer vas nisem spraševala, prosim, zapišite. 

            

            

             

 

 

Hvala za vaše odgovore! 
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Priloga 6: Vprašalnik zadovoljstva s treningom za starše 

 

VPRAŠALNIK ZADOVOLJSTVA S TRENINGOM ZA STARŠE 

Spoštovani! 

Trening za razvoj in izpopolnitev osnovnega besedišča, potrebnega za začetno 

učenje matematike v šoli, ki ga je obiskoval tudi vaš otrok, je zaključen. Poleg 

otrokovega napredka in dobrega počutja sta pomembna tudi vaš pogled in mnenje o 

treningu, zato vas vljudno prosim za izpolnitev vprašalnika.  

Vaši odgovori so anonimni. Podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe 

magistrskega dela.  

Obkroţite in po potrebi dopišite.  

Kako ocenjujete svojo informiranost o treningu? 

a) O treningu smo imeli vse potrebne informacije. 

b) Informacije o treningu so bile pomanjkljive. Ţeleli bi si več informacij o:     

           

           . 

 

Obkroţite in po potrebi dopišite.  

Ali so bile informacije, ki ste jih prejemali, dovolj jasne in razumljive? 

DA NE 

 

Če ste pri prejšnjem vprašanju (Ali so bile informacije, ki ste jih prejemali, dovolj 

jasne in razumljive?) obkroţili »NE«, prosim, pojasnite. 

            

            

             

 

Obkroţite in po potrebi dopišite.  

Ali ste se z otrokom kdaj pogovarjali o treningu?  

DA NE 
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Če ste na prejšnje vprašanje (Ali ste se z otrokom kdaj pogovarjali o treningu?) 

odgovorili z »DA«, prosim, obkroţite, kdo je bil navadno pobudnik pogovora o 

treningu.  

a) Otrok.  

b) Jaz oz. partner.  

c) Drugo:           . 

 

Če ste na vprašanje Ali ste se z otrokom kdaj pogovarjali o treningu? odgovorili z 

»DA«, prosim, zapišite, o čem vam je otrok najpogosteje pripovedoval (npr. o 

kockah, pikapolonicah, barvah, številkah, drugih igračah, igrah, štampiljkah …). 

            

             

  

Glede na podatke, ki jih imate, prosim, zapišite. 

Kakšno je vaše mnenje o treningu? 

Pri treningu mi je bilo všeč:         

            . 

Pri treningu mi ni bilo všeč:         

            . 

 

Obkroţite. 

Ali bi se ponovno odločili za otrokovo vključitev v tak ali podoben trening? 

DA NE 

Pojasnite.  

            

            

             

  

Če ţelite sporočiti še kaj, prosim, zapišite. 

             

            

             

 

Hvala za vaše odgovore! 
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Priloga 7: Prevodi ocenjevanih besed v hrvaški, bosanski, srbski, črnogorski in 

angleški jezik 

Prevodi besed niso strokovno pregledani, zato služijo samo za orientacijo.  

Slovenski 

jezik 

Hrvaški jezik 

(Kafol in 

Mirjanić, 

2006; Rigač, 

2009) 

Bosanski 

jezik  

(Halilović in 

Halilović, 

2014) 

Srbski jezik 

(Đukanović in 

Đukanović, 

2005) 

Črnogorski 

jezik 

(Skenderović, 

2015) 

Angleški 

jezik  

(»Šolski 

slovar 

Angleščina«, 

2008) 

Barva  Boja Boja, farba Boja Boja Color 

Bela  Bijela Bijela Bela Bijela White 

Črna  Crna Crna Crna Crna Black 

Modra  Plava Plava Plava Plava Blue 

Oranţna Narančasta Narandţasta Narandţasta Narandţasta Orange 

Rdeča  Crvena Crvena Crvena Crvena Red 

Rjava SmeĎa SmeĎa, braon Braon, smeĎa Braon, kafena Brown 

Roza Ruţičasta, 

roza 

Ruţičasta, 

roze 

Ruţičasta Ruţičasta Pink 

Rumena Ţuta Ţuta Ţuta Ţuta Yellow 

Siva Siva Siva Siva Siva Grey 

Vijolična Ljubičasta Ljubičasta Ljubičasta Ljubičasta Purple, violet 

Zelena Zelena Zelena Zelena Zelena Green 

Številka Broj Broj Broj, cifra Broj Number 

Nič Nula Nula Nula Nula Zero, nothing 

Ena Jedan Jedan  Jedan Jedan One 

Dve Dva Dva Dva Dva Two 

Tri Tri Tri Tri Tri Three 

Štiri Četiri Četiri Četiri Četiri Four 

Pet Pet Pet Pet Pet Five 

Šest Šest Šest Šest Šest Six 

Sedem Sedam Sedam Sedam Sedam Seven 

Osem Osam Osam Osam Osam Eight 

Devet Devet Devet Devet Devet Nine 

Deset Deset Deset Deset Deset Ten 

Prvi  Prvi Prvi Prvi Prvi First 

Drugi Drugi Drugi Drugi Drugi Second 

Tretji Treći Treći Treći Treći Third 

Zadnji Zadnji, 

poslednji 

Zadnji Zadnji, 

poslednji 

Zadnji, 

posljednji 

Last 

Računanje 

Dodati Dodati Dodati Dodati Dodati Add 

Manj Manje Manje Manje Manje Less 

Odvzeti oz. 

vzeti stran 

Oduzeti, uzeti Uzimati, uzeti Uzeti, oduzeti Uzeti, oduzeti To take away 

Razdeliti  Razdijeliti Podijeliti, Razdeliti, Razdijeliti, To distribute, 
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razdijeliti podeliti podjeliti to divide 

Skupaj Skupa, 

zajedno 

Ujedno, 

zajedno 

Zajedno Zajedno Together 

Več Više Više Više Više More, several 

Deli celote 

Cel oz. vse Cijel, cio, 

čitav 

Cijel, sve Ceo, sav, 

čitav, sve 

Čitav, cijel, 

sve 

Whole, entire, 

all, everything 

Kos, del Komad, dio Komad, dio Deo Dio, komad, 

parče 

Piece, part 

Pol, polovica Pola, polovina Pola, 

polovica, 

polovina 

Pola, polovina Pola Half 

Lik Lik Lik Lik Lik Geometric 

(2D) shape 

Krog Krug Krug Krug Krug Circle 

Kvadrat Kvadrat Kvadrat Kvadrat Kvadrat Square 

Pravokotnik  Pravokutnik Pravougaonik Pravougaonik Pravougaonik Rectangle 

Trikotnik Trokut Trougao, 

trokut 

Trougao, 

trokut 

Trougao Triangle 

Geometrijsko 

telo 

Geometrijsko 

tijelo 

Geometrijsko 

tijelo 

Geometrijsko 

telo 

Geometrijsko 

tijelo 

Geometric 3D 

shape or 

object 

Kocka Kocka Kocka Kocka Kocka Cube 

Krogla  Kugla Kugla Kugla Kugla Sphere 

Kvader  Kvadar Kvadar Kvadar Kvadar Cuboid 

Piramida  Piramida Piramida Piramida Piramida Pyramid 

Valj  Valjak Valjak Valjak Valjak Cylinder 

Pojmi primerjanja 

Daljši Duţi Duţi Duţi Duţi Longer 

Dolg Dug Dug Dug, dugačak Dug Long 

Krajši Kraći Kraći Kraći Kraći Shorter  

Kratek Kratak Kratak Kratak Kratak Short 

Kriv Kriv Kriv Kriv Kriv Curved, bent 

Lahek Lak Lahak Lak Lak Light 

Laţji Lakši Lakši Lakši Lakši Lighter 

Majhen Malen Mali Mali, malen Mali Small 

Manjši Manji Manji Manji Manji Smaller 

Najdaljši Najduţi Najduţi Najduţi Najduţi The longest 

Najkrajši Najkraći Najkraći Najkraći Najkraći The shortest 

Najlaţji Najlakši Najlakši Najlakši Najlakši The lightest 

Najmanjši Najmanji Najmanji Najmanji Najmanji The smaller 

Najniţji Najniţi Najniţi Najniţi Najniţi The lowest 

Najteţji Najteţi Najteţi Najteţi Najteţi The heaviest 

Največji Najveći Najveći Najveći Najveći The biggest 

Najvišji Najviši Najviši Najviši Najviši The highest 

Nizek Nizak Nizak Nizak Nizak Low 
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Niţji Niţi Niţi Niţi Niţi Lower 

Ozek Uzak Uzak, skučen Uzak Uzak Narrow 

Oţji  Uţi Uţi Uţi Uţi Narrower 

Poln  Pun Pun Pun Pun Full 

Prazen  Prazan Prazan Prazan Prazan Empty 

Raven Ravan Ravan Ravan Ravan Straight, flat 

Širok Širok Širok Širok Širok Wide 

Širši  Širi Širi Širi Širi Wider 

Teţek Teţak Teţak Teţak Teţak Heavy 

Teţji Teţi Teţi Teţi Teţi Heavier 

Večji Veći Veći Veći Veći Bigger 

Velik Velik Velik Velik Velik Big 

Visok Visok Visok Visok Visok High, tall 

Višji Viši Viši Viši Viši Higher 

Poloţaj, gibanje in čas 

Desno Desno Desno Desno Desno Right 

Do  Do, prema Do Do Do To, up to, until 

Konec Kraj Kraj Kraj Kraj End 

Levo Lijevo Lijevo Levo Lijevo Left 

Med MeĎu, izmeĎu Izmedju, 

medju 

MeĎu, izmeĎu IzmeĎu Between 

Na Na Na Na Na On 

Na koncu Nakraj, na 

kraju 

Nakraj Na kraju Nakraj At the end 

Nad, zgoraj  Nad, iznad, 

gore 

Nad, iznad, 

gore 

Nad, gore Iznad, nad, 

gore 

Above, up 

Naprej Naprijed Naprijed Napred Naprijed Forward, 

ahead 

Naravnost Ravno Ravno, pravo Pravo Pravo Straight 

Naslednji  Sljedeći, idući Naredni Sledeći, 

naredni 

Sljedeći, 

naredni 

Next, 

following 

Navzdol Nadolje, 

nizbrdo 

Nadolje Nizbrdo, 

naniţe 

Nadolje Downwards 

Navzgor Nagore Nagore, uz Nagore Nagore Upwards, up 

Nazaj Natrag, 

unatrag 

Natrag Nazad, natrag Natrag, 

nazady 

Backwards, 

back 

Nikoli Nikad, nikada Nikad Nikada Nikad Never 

Od Od Od Od Od From 

Okoli, okrog Oko, okolo Oko, okolo Oko, okolo Oko, okolo Around 

Pod, spodaj Pod, ispod, 

dolje 

Ispod, dolje Ispod, pod, 

dole 

Ispod, pod Under, below, 

beneath 

Potem Onda, zatim, 

potom 

Poslije, onda Zatim, posle Poslije, po, 

zatim 

Later, after, 

then 

Prej, najprej Prije, najprije Ranije, prije, 

najprije 

Pre, ranije Prije Before, 

earlier, 

sooner, first 



123 
 

Rob Rub Rub Rub, ivica Ivica, rub, 

margina 

Edge, margin 

Spredaj, pred Sprijeda, 

ispred 

Naprijed, 

ispred 

Napred, 

spreda, pred 

Ispred, 

sprijeda, 

naprijed, pred 

In front, 

ahead 

Sredina Sredina Sredina Sredina Sredina Middle, mean 

V U U U U In 

Včasih Ponekad Katkad, 

ponekad 

Ponekad Ponekad, 

poĎekad 

Sometimes 

Vedno  Uvijek Uvijek, stalno Uvek, stalno Uvijek Always, every 

time 

Začetek Početak Početak Početak Početak Beginning, 

start 

Zadaj, za Straga, za Iza, pozadi Pozadi Za, izza, 

pozadi 

Behind, at the 

back 

Zdaj Sada Sada Sada Sada Now 

Znotraj, notri Unutra Unutra, u Unutra Unutra, u Inside, within, 

in 

Zraven, poleg Pored, pokraj Pokraj, pored Pored Pored, pokraj Beside, next 

to 

Zunaj Vani, izvan Napolju, van Spolja, 

napolju, van 

Van, napolju Outside, out 

Drugo 

Črta  Crta Crta Crta, linija Crta, linija Line 

Enak Jednak Isti, jednak Isti, jednak Isti, jednak Same, equal 

Malo 

(količina) 

Malo Malo, 

nekoliko 

Malo Nekoliko, 

malo 

Few, little 

Mogoče  Moţda, 

moguće 

Moţda Moţda moguće, 

eventuelno 

Maybe, 

perhaps 

Navpičen Okomit, 

vertikalan 

Vertikalan Uspravan Vertikalan Vertical 

Pika Točka Tačka Tačka Tačka Point 

Podoben Sličan, nalik Sličan Sličan Sličan Similar 

Poševen  Kos, ukoso, 

nagnut 

Koso Kos, ukoso, 

popreko 

Kos, postrani Obliquely 

Različen, 

drugačen 

Različit, 

drukčiji 

Različit, 

drugačiji 

Različit, 

drugačiji 

Različit, 

drugačiji 

Different 

Skupina, 

mnoţica  

Grupa, 

skupina, skup 

Skupina, skup  Grupa, skup Grupa Group, set 

Stolpec  Stupac, 

kolona 

Kolona Stubac, 

kolona 

Kolona Column 

Veliko 

(količina) 

Mnogo, puno Mnogo, puno Mnogo, puno Mnogo, puno A lot of, 

many, much 

Verjetno  Vjerojatno Vjerovatno Verovatno Vjerovatno, 

moguće 

Probably 

Vodoraven Vodoravan Vodoravan, 

horizontalan 

Horizontalan, 

vodoravan 

Horizontalan, 

vodoravan 

Horizontal 
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Vrstica Red Red Red Red Line, bar, row 

Vrstni red, 

zaporedje  

Red, 

redoslijed 

Red, niz, 

poredak 

Redosled Redoslijed Sequence, 

order 

 

 


