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I 

 

POVZETEK 

  

Diplomska naloga obravnava orientacijo kot eno izmed pomembnih področij 

otrokovega razvoja v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu opredeljuje orientacijo 

v splošnem pomenu kot tudi orientacijo v izobraţevanju. Poleg tega je zajeta tudi 

zgodovina orientacije oz. kako se razvoj načina orientiranja spreminja skozi čas. Ker je 

diplomska naloga osredotočena predvsem na predšolskega otroka, orientacijo in 

matematiko, sta v zadnjem delu teoretičnega dela predstavljena vloga vzgojitelja in 

otroka pri učenju matematike ter matematično učno okolje. Predstavljeno je, kako 

otroku organizirati izkušnje, navedeni pa so tudi primeri dejavnosti. Cilj diplomske 

naloge je ugotoviti, kako se otroci s pomočjo pripomočkov (makete, zemljevida) za 

orientiranje znajdejo v prostoru, katere izraze, povezane s prostorskimi razmerji, otrok 

uporablja (npr. na, v, pod …) ter kako uspešno otroci rešujejo naloge iz prostorskih 

odnosov. Ugotovljeno je bilo, da aktivna udeleţba otrok in uporaba konkretnih 

predmetov pozitivno vplivata na učenje.  

 

 

 

Ključne besede 

 

predšolski otrok  

matematika 

orientacija 

zemljevid 
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II 

 

SUMMARY  

 

ORIENTATION AND MATHEMATICS IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION 

 

The thesis deals with orientation as one of the important areas of child development in 

the pre-school period. The theoretical part defines the orientation in general as well as 

the orientation in education. Besides, it also covers the history of orientation, and how 

the development of the mode of orientation has changed over time. Since the thesis 

focuses primarily on pre-school children, orientation and mathematics, the latter part of 

the theoretical work presents the role of the educator and the child in learning 

mathematics, and the mathematical learning environment. It is explained how to 

organize experiences to children, and it includes various examples of activities. The aim 

of the thesis is to determine how children with the help of orientation instruments 

(models, maps) orient themselves in space, which instruments related to the spatial 

relations a child uses (e.g.: on, in, under ...), and how successfully children resolve the 

tasks of spatial relationships. It was found that the active participation of children and 

the use of concrete objects have a positive effect on learning. 
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UVOD 

 

 

Orientacija je pojem, s katerim se srečamo na več področjih človekovega delovanja in 

ustvarjanja. Je pojem, s pomočjo katerega lahko področja poveţemo med seboj. 

Srečamo ga pri matematiki, geografiji, druţbi, slovenščini, likovni vzgoji, športni 

vzgoji, naravoslovju … 

 

V slovarju The new shorter Oxford English dictionary: on historical principles je 

orientacija predstavljena kot postopek ugotavljanja svojega mesta, poloţaja s pomočjo 

strani neba ali drugih točk. Pomaga nam pri iskanju poti nazaj na začetno mesto 

(Brown, 1993). 

 

Kot otrok sem včasih imela teţave z orientiranjem. Ko smo z druţino, prijatelji odšli na 

sprehod, sama včasih nisem vedela, kje točno se nahajam, s katere strani nas je 

pripeljala pot na točko, kjer smo se nahajali … Ravno dejstvo, da sem kot otrok imela 

teţave z orientiranjem, me je sililo v to, da sem raziskala, kako se otroci današnjega 

časa znajdejo v prostoru, kako se orientirajo, s čim si pomagajo, ţelela sem ugotoviti, 

katere pojme v povezavi s prostorskimi razmerji otroci uporabljajo. Njihovo znanje sem 

ţelela nadgraditi z njihovo lastno aktivnostjo, saj je znano, da se otrok tako največ 

nauči. 

V teoretičnem delu predstavljam področja orientacije, pri katerih se srečamo v 

Kurikulumu za vrtce in v učnem načrtu za osnovno šolo pri obveznih predmetih.  Na 

kratko predstavljam orientacijo v zgodovini in danes. Predstavljam, zakaj je pomembna 

in s pomočjo katerih pripomočkov se lahko orientiramo. Predstavljam cilje iz 

Kurikuluma za vrtce, ki so vezani na orientacijo, natančneje opisujem vlogi vzgojitelja 

in otroka pri učenju matematike, učno okolje ter primere dejavnosti, ki so vezani na 

matematiko in orientacijo.  

Empirični del naloge zajema tri sklope dejavnosti, preko katerih sem otroke seznanila z 

načini orientiranja in nadgrajevala otrokovo besedišče, povezano s prostorskimi 

razmerji. Opisane so priprave dejavnosti, ki sem jih izvajala s štirimi skupinami otrok. 

Za vsako skupino je napisana tudi analiza. 
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1 ORIENTACIJA 

 

 

Beseda orientacija izhaja iz latinske besede orient, ki pomeni smer (stran) neba, kjer 

vzhaja Sonce – vzhod. Natančnejšo opredelitev pojma orientacija najdemo v 

taborniškem priročniku Orientacija, kjer je zapisano takole: »Orientacija v pravem 

pomenu besede se začne takrat, ko zapustimo kraj stalnega bivanja, ko razgledovanje 

okrog sebe ni več splet priučenih navad in se po terenu ne gibljemo več avtomatično – 

brez pomisleka, saj ga ne poznamo. S pomočjo izkušenj, dostopnih podatkov, različnih 

pojavov in tehničnih pripomočkov pa človek obvlada teren, tako da si je stalno na 

jasnem, kje je, in ve, kako bo našel pot do izbranega cilja« (Herlec, U., Šmit, Ţ., 1983: 

3).  

 

Beseda orientacija je v knjigi Planinska orientacijska tekmovanja opredeljena kot: 

»Orientacija je torej sposobnost, da se znajdemo na neznanem terenu, pa naj bo to gozd, 

visokogorje, velemesto ali celo notranjost orientacijsko zahtevnega objekta, na primer 

velike stavbe ali podzemne jame« (Glavnik idr. 2002: 11). 

 

1.1 Orientacija v izobraţevanju 
1
 

 

1.1.1 Orientacija v osnovni šoli 

 

Z orientacijo se srečujemo na več področjih človekovega delovanja in ustvarjanja. V 

učnem načrtu za osnovno šolo se z orientacijo srečamo na področju oz. pri naslednjih 

obveznih predmetih: 

 

 druţba; 

 geografija; 

                                                 
1
 Povzeto po 

http://www.mss.gov.si/si/solstvo/osnovnosolsko_izobrazevanje/ucni_nacrti/posodobljeni_ucni_nacrti_za_

obvezne_predmete/ (23.  6.  2011). 
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 likovna vzgoja; 

 matematika; 

 slovenščina; 

 spoznavanje okolja; 

 športna vzgoja. 

 

Druţba  

Učenci pri predmetu druţba poleg drugih ciljev razvijajo razumevanje o svojem 

druţbenem, kulturnem in naravnem okolju v času in prostoru. V vsebinskem sklopu 

ljudje v prostoru – učenci – širijo prostorsko orientacijo od domačega kraja, domače 

pokrajine na Slovenijo, Evropo in svet (informativno). Učijo se kartografskega 

opismenjevanja – berejo preproste zemljevide različnih meril in vsebin, skicirajo 

preproste zemljevide. 

 

Geografija  

Geografija je v program osnovne šole umeščena zato, da učencu pomaga pridobiti 

znanje, sposobnosti in spretnosti, s katerimi se lahko orientira in razume oţje ter širše 

ţivljenjsko okolje … Pri pouku geografije naj bi učenec razvil spretnost uporabe 

zemljevida. Ena izmed sedmih vsebin v šestem razredu se nanaša na orientacijo. Učenec 

naj bi na zemljevidu in globusu pokazal zemeljske poloble, ekvator, začetni poldnevnik 

ter oba tečaja. S pomočjo globusa in zemljevida naj bi določil strani neba, znal naj se bi 

tudi orientirati v naravi s pomočjo kompasa in zemljevida. 

 

Likovna vzgoja 

Temeljna naloga likovne vzgoje je razvijanje učenčevega razumevanja prostora. Zato je 

predmet splošno koristen in uporaben, saj nobeno predmetno oziroma poklicno področje 

ne more brez razvitih prostorskih predstav in vizualizacij. Z likovnim izraţanjem učenci 

preverjajo in razvijajo razumevanje prostora, izraţajo občutja, stališča in vrednote. Eno 

izmed likovnih področij je prostorsko oblikovanje, pri katerem učenci v prvem razredu 

OŠ npr.: gradijo različne oblike prostorov v peskovniku, sestavljajo različne prostorske 

tvorbe s sestavljankami. Pri tem likovne pojme opišejo in likovno izrazijo. Ti pojmi se 

veţejo na gibanje v prostoru: spredaj, zadaj, naprej, nazaj, levo, desno, poševno, ravno. 
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Učenec se seznani tudi z risarskim formatom in ko riše po njem, usvaja pojme levo, 

desno, spodaj, zgoraj, spredaj, zadaj. Učenec usvaja orientacijo na ploskvi. 

 

Matematika  

Vsako vzgojno-izobraţevalno obdobje je pri predmetu matematika razdeljeno na tri 

glavne teme:  geometrija in merjenje, aritmetika in algebra ter na temo druge vsebine. V 

prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju je cilj postavljen tudi na področju orientacije, 

ki je podtema teme geometrija in merjenje. 

V tem obdobju učenci razvijajo sposobnost orientacije na ravnini in v prostoru. Učenec 

naj bi usvojil in znal opredeliti poloţaj predmeta glede na sebe oz. glede na druge 

predmete ter se znal pri opisu poloţajev pravilno izraţati (na/pod, zgoraj/spodaj, 

desno/levo …), po navodilu naj bi se znal premikati po prostoru, orientirati na ravnini 

(na listu papirja), razvil naj bi strategijo branja in prepoznavanja mreţ, poti, labirintov.  

Postopno bi to znanje nadgradil z oblikovanjem navodil za premikanje po prostoru in se 

po navodilih premikal, znal naj bi se tudi orientirati na tipkovnici, zaslonu računalnika  

ipd., razvijal strategijo branja in orientacije v mreţah, poteh, labirintih. Glavni cilji 

tretjega razreda, ki so vezani na področje orientacije, so, da se učenec nauči opisati 

poloţaj predmetov v prostoru in na ravnini ter se pri opisu natančneje izraţa. Učenec naj 

bi se naučil opisati odnos med dvema smerema (navpično, vodoravno; levo, desno; 

spredaj, zadaj) in brati različne načrte (npr.: učilnice, šolskih prostorov …), se 

orientirati po njih in oblikovati navodilo za gibanje po prostoru.  

 

Slovenščina 

Pouk materinščine – v slovenski šoli večinoma slovenščine – je temeljnega pomena, saj 

se v jeziku ustvarjajo in prenašajo pomeni ter sporočila, v njem je ključ do razumevanja 

samega sebe in sveta. Materinščina je temeljna moţnost medsebojnega sporazumevanja 

in sodelovanja. Pri pouku slovenščine se učenci v prvem triletju učijo in vadijo osnove 

pisanja, in sicer se orientirajo na svojem telesu, v prostoru, na papirju, se seznanijo s 

smerjo pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol …  

 

Spoznavanje okolja  

Spoznavanje okolja zdruţuje procese, postopke in vsebine, s pomočjo katerih 

spoznavamo svet, v katerem ţivimo. Najpomembnejša splošna cilja predmeta sta 

razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega področja. Uresničujeta se z aktivnim 
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spoznavanjem okolja. Učenec pri tem predmetu poleg drugih ciljev razvija sposobnost 

orientacije v naravi in grajeni pokrajini, spoznava temeljne značilnosti zemljevidov kot 

pripomočka za orientacijo v pokrajini, spoznava orientacijo v prostoru, gibanje Sonca, 

Lune in Zemlje. 

  

Športna vzgoja  

Športni pedagog mora pri svojem delu slediti tudi temu, da povezuje športno dejavnost 

z drugimi predmetnimi področji. Glede na to, da se povezuje z drugimi področji, je v 

okvir športne vzgoje vključena tudi orientacija, saj je ta vključena v predmetna 

področja. V prvem razredu učenci razvijajo orientacijo v prostoru, v drugem razredu se 

otroku prostor, v katerem se mora orientirati, omeji. Z vsakim višjim razredom raste 

zahtevnost vaj. 

 

Znanje o orientiranju v naravi štejemo za del splošne izobrazbe. Kristan (1994: 6) je 

zapisal, da je orientiranje v naravi umeščeno tudi v program šolske športne vzgoje. To 

je utemeljil z naslednjimi argumenti: 

 temeljno znanje o orientiranju v naravi štejemo za del splošne izobrazbe; 

 orientiranje v naravi je prijetna telesna in intelektualna dejavnost; 

 ena od pomembnejših nalog sodobne šolske športne vzgoje je razvijati pri 

učencih aerobne sposobnosti in smisel za aerobno telesno aktivnost, z 

orientiranjem v naravi pa to počnemo na prijeten in nevsiljiv način; 

 to je dejavnost, ki se dogaja v naravi, s tem pa se (ob odgovornem strokovnem 

vodenju) krepi naravovarstvena zavest, ki je podlaga sodobni ekološki misli; 

 temeljno znanje o orientiranju v naravi pribliţuje človeku tudi druge oblike 

dejavnega športnega sloga ţivljenja, kot so npr. izletništvo, pohodništvo, 

gorništvo, nabiranje gozdnih sadeţev in zdravilnih rastlin … 

 znanje orientiranja spodbuja odhajanje v naravo po neoznačenih poteh in po 

brezpotju na odročnejše in neobljudene izletniške točke, kjer je narava še 

prvobitna; 

 v izjemnih primerih je temeljno znanje o orientiranju v naravi povezano tudi s 

preţivetjem (naravne katastrofe, umik pred oboroţenim sovraţnikom, letalska 

nesreča in podobno); 
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 v primeru vojne, še posebej pri partizanskih načinih bojevanja, je učinkovito 

orientiranje v naravi ena temeljnih veščin za učinkovito delovanje in celo za 

preţivetje. 

 

1.1.2 Orientacija v predšolskem obdobju 

 

V Kurikulumu za vrtce je orientacija opredeljena na področjih: 
2
 

 

 gibanja; 

 jezika; 

 umetnosti; 

 druţbe; 

 narave; 

 matematike. 

 

Gibanje  

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem je pogojeno 

zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko se otrok zave lastnega telesa, 

sčasoma doţivlja ugodje v gibanju. Gibanje začne povezovati z elementi prostora. Otrok 

se giblje v zaprtem prostoru in v naravi, po različnih površinah, v različne smeri, skozi 

različna orodja, po različnih delih telesa. Med igro ga seznanjamo z izrazi. Med njimi so 

izrazi, ki otroku povedo, kako naj se giblje (v, na, pod, skozi, za, levo, desno). Izraze in 

pojme poveţemo z dejavnostjo gibanja, saj jih otrok tako laţje razume in usvoji. Na 

temo orientacija lahko izvedemo različne dejavnosti, npr. orientacijski izlet. 

 

Jezik 

Področje jezika je pomembno, saj se otrok ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pri 

pripovedovanju, poslušanju glasnega branja odraslih, ob učenju izštevank, rim, šaljivk, 

ugank itn. uči jezika. S tem, ko je vključen v  jezikovne dejavnosti, usvaja besednjak, 

pojme, povezane s prostorskimi razmerji (npr. na, v, pod …), ki so vezani na področje 

orientacije. V vsakodnevni komunikaciji, s kretnjami in gibi telesa izraţa pojme, izraze, 

                                                 
2
 Povzeto po Kurikulum za vrtce, 2007. 
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ki opisujejo lego predmeta (na levo, na desno, v, pod) in smer gibanja predmeta (leva, 

desna, gor, dol). Področje jezika je v predšolskem obdobju pomembno tudi, ker otrok v 

tem obdobju razvija predbralne in predpisalne spretnosti in sposobnosti. Za usvojitev le 

teh mora otrok najprej usvojiti orientacijo na svojem telesu, nato v prostoru in šele nato 

jo lahko usvoji na listu papirja (leva, desna roka – levo, desno – pišemo od leve proti 

desni). 

 

Umetnost 

Umetnost omogoča otroku udejanjenje ustvarjalnih potencialov na vseh področjih 

dejavnosti. Umetniške dejavnosti spodbudno vplivajo na vsakršno učenje, usvajanje 

novih snovi, tem; torej spodbudno vplivajo tudi na razvoj orientacije. Na razvoj 

orientacije lahko vplivamo s pomočjo različnih dejavnosti. Ţe s tem, ko otrok riše, slika, 

tiska na listu papirja, se seznanja z orientacijo na ploskvi. Pri plesnih dejavnostih se 

otrok giblje v prostoru in usvaja orientacijo v njem. Ko otrok gnete glino, plastelin, se 

igra v peskovniku in oblikuje, gradi različne oblike, ga spodbudimo, da z materialom 

pokrije, obleče ţogico, določen predmet. Pri tem z otrokom vadimo prostorske pojme. 

 

Druţba 

Človek je del druţbenega okolja. Da bi lahko otroci sodelovali z njim, vplivali nanj in 

ga pozneje aktivno spreminjali, morajo postopoma spoznati okolje. S tem, ko otrok 

spoznava okolje, se giblje v njem, se v njem orientira. 

 

Narava  

Orientacija je opredeljena tudi v področju narave. Otrok se giblje v prostoru, ga opisuje 

z različnih pogledov, opisuje poloţaj predmetov. 

 

Matematika  

Orientacija je povezana s področjem dejavnosti matematike. Otrok v igri ali 

vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, ki so povezane z orientiranjem (kaj je zunaj, 

kaj je notri, na, zgoraj, spodaj, levo, desno …). 
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2 ORIENTACIJA V ZGODOVINI IN DANES 

 

 

Ţe prvobitni človek se je moral znati v naravi orientirati, da se je lahko selil iz kraja v 

kraj ali se iz tega kraja varno vrnil. Spretnost v orientiranju je bila ţivljenjskega 

pomena, saj je bilo to eno izmed znanj za preţivetje. Prvobitni človek je za orientacijo 

uporabljal različna naravna znamenja, najbrţ pa je imel tudi veliko razvitejši čut za 

orientiranje (Kristan, 1994). 

 

Ko je prihajalo do osvajalnih pohodov, je orientiranje v naravi postalo vse 

pomembnejša vojaška veščina. Tudi pomorščaki, popotniki, raziskovalci zemlje in 

različni avanturisti svojih dejanj niso mogli uresničevati brez znanja orientiranja. V 

srednjem veku pa so za orientacijo uporabljali kompas (prav tam). 

 

V vsakdanjem ţivljenju velika natančnost pri orientaciji ni potrebna. Dobro je, da 

imamo doma karte ali kompas, ki jih lahko uporabljamo na izletih. Če pa se znajdemo v 

neznani pokrajini brez pripomočkov, nam pri orientiranju lahko pomaga orientacija po 

vesoljskih telesih ali predmetih na zemlji, če se seveda po le-teh znamo orientirati. 

Lahko se orientiramo po Soncu, zvezdah glede na njihovo vidnost. Orientacija s 

pomočjo znamenj v naravi pa ni zanesljiva, vendar je to včasih edina rešitev. 

Orientiramo se lahko s pomočjo letnic na štorih (ostankih podrtih dreves). Letnice (črte, 

ki kaţejo letno rast dreves) so oţje (gostejše) na severni strani in redkejše na juţni strani 

štora. Pri orientiranju nam lahko pomaga tudi mah, ki raste na drevesu. Na severni strani 

drevesnega debla je praviloma deblo bolj obraščeno z mahom kot na juţni strani, vendar 

pa je to odvisno tudi od vlaţnosti okrog drevesa. Bolje je, če preverimo več dreves, ker 

je potem manj moţnosti, da zgrešimo. Pri orientaciji nam lahko pomagajo tudi oblike 

krošenj dreves. Krošnje dreves so ponavadi na juţni strani bujnejše kot na severni 

strani, zaradi smeri pihanja vetra (Prosen, 1991). 

 

V današnjem času nekatere dejavnosti in poklici ne morejo brez orientiranja v naravi. 

Med njimi so gozdarji, vojaki, pomorščaki, lovci … Tudi izletniki, pohodniki in gorniki 

ne morejo priti do zaţelene točke, če ne poznajo območja, če se ne orientirajo. Veliko 
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ljudem pri orientiranju pomaga geografska karta (Kristan, 1994). Geografska karta ali 

zemljevid je v določenem merilu pomanjšana ali posplošena ponazoritev Zemljinega 

površja (Zemljine oble) ali njegovih posameznih delov, lahko tudi drugih vesoljskih 

teles in neba, v tlorisu. Glavni namen zemljevida je, da se z njim orientiramo, pomaga 

pa nam tudi pri merjenju in načrtovanju posegov v okolje.  

Najpomembnejši del vsakega zemljevida je kartno polje z vsebino zemljevida, ki 

vsebuje naslov zemljevida, merilo, legendo in pojasnjuje druge podatke. Bogastvo 

zemljevida lahko izkoristimo le, če ga znamo dobro brati. Osnovni pogoj branja 

zemljevida je, da poznamo strani neba karte.  

Za branje zemljevida ni dovolj poznati le strani neba. Poznati moramo topografske 

znake, »abecedo« karte. Prepoznavanje znakov je eden od potrebnih pogojev za 

pravilno in popolno branje ter uporabo zemljevida. Za razliko od besedila v knjigi, kjer 

je tematika razloţena postopno in opisno, so na zemljevidu vsi njegovi elementi 

prikazani sočasno in z risbo. Tako so na zemljevidu informacije o območju zbrane na 

enem mestu, v knjigi pa bi to zahtevalo kar precej strani. Pri branju zemljevida je 

potrebno tudi vţivljanje v vsak topografski znak in prikaz na njem. V svojih mislih si je 

treba ustvariti jasno predstavo o izgledu, dimenzijah  in drugih lastnostih oz. oblikah in 

objektih v naravi ter njihovi medsebojni povezanosti in pogojenosti (Glavnik idr., 

2002). 

Za zemljevide je značilno, da se med seboj razlikujejo, jih je več vrst. Ti so lahko 

samostojni, sestavni deli serije zemljevidov ali sistematične zbirke (atlas). Zemljevidi, 

ki podrobno prikazujejo del Zemljinega površja, so topografski zemljevidi, to so prikazi 

v večjih merilih (1 : 5000 do 1 : 250 000). Manj podrobni prikazi Zemljinega površja so 

upodobljeni na splošnih zemljevidih. Kartografski prikazi določenih vsebin (npr. 

geološka sestava, struktura prebivalstva, raba tal, onesnaţenost okolja) za ponazoritev 

njihove prostorske razporeditve so izvedeni na tematskih zemljevidih (Kladnik, 2001). 

 

Pri orientiranju nam lahko pomaga tudi maketa. V Slovenskem velikem leksikonu (2004) 

je maketa predstavljena kot prostorska upodobitev stavbe ali skupine stavb v 

zmanjšanem merilu, je pripomoček pri projektiranju ali prikazu ţe obstoječe 

arhitekturne zgradbe.   

 

V zadnjem času zamenjuje zemljevide elektronika, tako imenovani GPS – The Global 

Positioning System (v prevodu: sistem globalnega določanja poloţaja, po domače: 
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satelitska navigacija). Razvilo ga je obrambno ministrstvo v ZDA za potrebe svojih 

vojakov. Sistem je izredno zanesljiv navigacijski pripomoček, pa tudi pripomoček za 

natančno določanje ciljev. Prinesel je revolucionarne premike glede navigacije pri 

številnih dejavnostih. Laikom je predvsem poenostavil orientacijo pri takih in drugačnih 

potovanjih, najsi bo v neznanem mestu, pri prečkanju Sahare ali čezoceanska jadranja. 

Ima tudi nekaj neprivlačnih učinkov, denimo omogoča učinkovito nadzorovanje. 

Ključni pripomoček za satelitsko navigacijo je GPS-sprejemnik, ki neprestano lovi 

signale satelitov in preračunava svoj (in tudi naš) poloţaj v koordinate ter metre 

nadmorske višine. Med našim premikanjem neprestano beleţi in shranjuje pozicije ter 

številne druge informacije o točkah, po katerih se gibamo. Tako nastaja GPS-sled, 

zaporedje točk, ki izrisujejo naše gibanje. V principu gre za elektronsko napravo, ki 24 

ur na dan sprejema elektronske signale štiriindvajsetih satelitov in s pomočjo 

preračunavanja izračuna natančno lokacijo uporabnika. Naprava ima ţe vgrajeno vrsto 

programov, ki nam kaţejo, kje smo, kod smo hodili in v katero smer moramo obrniti 

korak, kako daleč smo od cilja ali izhodišča točke (Sever, 2009).  
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3 ORIENTACIJA IN MATEMATIKA V 

PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

 

Otroka je treba ţe zelo zgodaj sistematično seznanjati s »pravo« matematiko, pri tem pa 

je seveda treba upoštevati njegove izkušnje, predznanja in nazadnje tudi njegove 

interese ter potrebe. Pomembno je organizirati »matematične situacije«, ki so kar se da 

blizu otrokovemu realnemu ţivljenju (Vrbovšek idr., 2009). 

Ţe pred prvim letom otrok obvlada določene matematične spretnosti, misli in se izraţa 

na način, ki kaţe, da uporablja matematiko v vsakdanjem ţivljenju. To lahko opazimo, 

saj ima pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti … Vse te 

predmete lahko razvršča, jih opisuje, poimenuje, meri …  

Otrok v igri ali vsakodnevnih dejavnostih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, 

kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari različne in v čem 

podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so ..., kaj je notri in kaj zunaj, kaj je 

zdaj, prej in potem, kaj so simboli ... (Kurikulum za vrtce, 2007) 

 

Na razvoj otroka v predšolskem obdobju vpliva več dejavnikov. Pri učenju matematike 

so med drugim pomembni: vloga vzgojitelja, vloga otroka in učno okolje. 

 

3.1 Vloga vzgojitelja pri učenju matematike 

 

Odrasle osebe morajo otrokom pomagati pri usmerjanju njihovega učenja, preden so 

sami sposobni razviti določene sposobnosti.  Vzgojitelj otrokom na začetku nudi oporo, 

jim pomaga pri izvajanju dejavnosti, nato pa otroke postopoma potrebno usmerja v 

samostojno obvladovanje.  

Pri reševanju  matematičnih problemov je treba otroke spodbujati, da sami iščejo pot(i) 

do rešitve, ne pa da slepo sledijo določenemu vzorcu. Vzgojitelj cilje s področja 

matematike uresničuje procesno, s kreativnimi dejavnostmi, v katerih so otroci aktivno 

udeleţeni. Naloga vzgojitelja je, da mora najprej oblikovati problemsko situacijo, nato 

pa voditi in podpirati otroke pri njihovem osebnem prizadevanju za iskanje moţnih 
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rešitev. Nikoli pa ne sme preprečiti samostojnega iskanja poti do rešitve (Vrbovšek idr., 

2009). 

 

Pomembno je, da odrasli sprejemajo otrokove napake kot priloţnost za napredovanje 

otroka. Otroku omogočijo, da sam spozna, da je rešitev napačna, in ustvari situacijo, v 

kateri otrok pride do pravilne rešitve. Odrasla oseba mora pokazati veselje ob uspešni 

otrokovi rešitvi problema. Otroka je ob individualnem napredku treba pohvaliti. 

 

V priročniku Otrok v  vrtcu: priročnik h kurikulumu za vrtce (2001: 180) je zapisana 

vloga vzgojitelja. Zapisano je takole: »Vzgojiteljica naj pri načrtovanju dejavnosti in 

sploh učenju matematike v vrtcu upošteva nekatere pomembne zakonitosti, ki veljajo za 

to področje. 

 Matematika je za otroka naporna, ker ob njej misli. Zato lahko učinkovito 

sodeluje v matematični dejavnosti le kratek čas. Otrok v vrtcu ni sposoben ostati 

zbran dlje kot nekaj minut v mlajši starostni skupini in morda do pol ure v 

starejši skupini. 

 Ker matematika zahteva mnogo koncentracije, vzgojiteljica načrtuje dejavnost 

tako, da je lahko tud sama popolnoma zbrana ves čas trajanja dejavnosti. 

Nedokončana matematična aktivnost ali ne dovolj natančno premišljeni 

odgovori na matematična vprašanja lahko otroka zmedejo. 

 Matematika je izrazito vezana na pogovor, ki je najbolj učinkovit, ko je 

individualen. V času pripravljenih dejavnosti ta običajno ni mogoč, zato 

vzgojiteljica izkoristi zanj vmesni čas. 

 Otrok pred drugimi pokaţe manj znanja kot takrat, ko ga uporabi zase. 

 Ob vsakdanjih opravkih se otrok zave, da je matematika potrebna za vse 

ţivljenje. 

 Matematiko se otrok uči zato, ker jo potrebuje zdaj, v vrtcu in doma, ne zato, ker 

jo bo potreboval nekoč kasneje. 

 Opazovanj vzgojiteljici  omogočajo določiti teţavnost za načrtovanje 

matematične dejavnosti. Ko opazuje otroka med rutinskimi dogodki, lahko 

spremlja njegov napredek iz dneva v dan.« 
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Vzgojitelji, pomočniki in drugi odrasli imajo pri matematičnih dejavnostih zelo 

pomembne vloge. Iskati morajo zvezo med matematiko in vsakdanjim ţivljenjem otroka 

v vrtcu in doma. Otroka morajo opazovati in mu glede na to določiti zahtevnost 

dejavnosti. Otroka morajo opazovati pri igri, da mu lahko v najprimernejšem trenutku 

(glede na razvoj, zanimanje) pomagajo razširiti matematično znanje. Z otrokom se 

morajo veliko pogovarjati in v pogovoru mimogrede uporabljati matematične izraze, 

šteti …  

Pri usvajanju otroka z novimi pojmi je zapisano: »Otroka naj odrasli ne učijo imen 

likov, teles, izrazov za opis poloţaja in drugih besed s področja matematike kot 

samozadostno dejavnost. Pojme vpeljujejo glede na zanimanje in razvoj otroka. Primere 

iščejo v naravi in vsakdanjih rečeh« (Kurikulum za vrtce, 2007: 73). 

Najprimernejši način zgodnjega poučevanja matematike je igranje z otrokom. Vzgojitelj 

se vključi v igro, da jo obogati z matematičnimi cilji. Pomembno je, da se igra nadaljuje 

in pobuda igre ostane otrokova. Dobro je tudi, da vzgojitelj ne prevzame vodilne vloge 

v igri, ampak prevzame vlogo enakopravnega igralca otroku. Vzgojitelj mora biti tudi 

pozoren na razmerja med velikostmi igrač in otroka, na otrokovo perspektivo, na 

njegove uporabljene matematične besede. Igra mora trajati vsaj toliko časa, da otrok 

pride do nove izkušnje in doţiveti uspeh (Marjanovič Umek, 2001). 

 

3.2 Vloga otroka pri učenju matematike  

 

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju 

predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, notranji motivaciji in 

reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj (Kurikulum za 

vrtce, 2007) 

Vrbovšek idr. (2009) so zapisali, da je poglavitni cilj učenja matematike v vrtcu ta, da 

mora biti otrok aktiven sooblikovalec lastnega učenja. Tako učenje matematike razvija 

mišljenje, saj je usmerjeno v postopno oblikovanje miselnega procesa ter spodbuja in 

krepi umske sposobnosti. 

Otroci so aktivni oblikovalci lastnega učenja, ko sami manipulirajo s predmeti, jih 

opazujejo, ob igri spoznavajo lastnosti predmetov in jih razporejajo, primerjajo, 
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razvrščajo in po lastnih sposobnostih besedno opredeljujejo aktivnosti. Skozi aktivno 

učenje otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. 

»Moč aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci so aktivni zaradi prirojene 

ţelje po raziskovanju.« Otroci rešujejo probleme, ki so jim na poti do njihovih ciljev, in 

oblikujejo nove strategije poslušanja (Hohmann, Weikart, 2005: 5). 

Pri tem prihaja do ustreznih umskih aktivnosti, te pa razvijajo otrokovo mišljenje in 

vodijo v usvajanje matematičnih pojmov. (Kokalj, S. Levičnik, I., 1979). 

 

3.3 Matematično učno okolje 

 

Okolje je vse, kar nas obdaja: prostor, materiali, dejavnosti, dnevni red, ljudje. Za 

nudenje spodbudnega učnega okolja je zelo pomembno načrtovati in oblikovati prostor, 

v katerem bivajo otroci. Prostor mora biti primeren za izvajanje spontanih kot tudi 

usmerjenih dejavnosti. Organiziran mora biti tako, da otrok v njem najde nove izzive za 

učenje. Vzgojitelj mora okolje prilagajati in spreminjati glede na potrebe in zanimanje 

otrok. Če vidi neodzivnost otrok na plakate, igrače mora le-te zamenjati. Odrasli v vrtcu 

morajo poskrbeti, da je ţe sam prostor zasnovan tako, da daje moţnost aktivnega 

sodelovanja otrok in je izzivalen za aktivno raziskovanje in igro v povezavi z 

matematičnimi vsebinami (Vrbovšek idr., 2009).  

Zavedati pa se je potrebno, da se otrok z matematiko v vrtcu sreča ţe s tem, ko samo 

opazuje okolje. Sreča se z zapisi števil, zapisi datumov, simboli, grafični prikazi, 

geometrijskimi telesi in liki. Sporočila iz okolja otroku pomagajo razumeti, na kakšen 

način je matematika del vsakdanjega ţivljenja. Vzpodbudno matematično okolje 

dopolnjujejo sporočila na stenah: ure, koledarji, plakati s številkami, načrti, grafični 

prikazi … Dopolnjujejo ga tudi simboli otrok, simbol skupine, grafični prikazi o 

umivanju rok in zob ter druge simbole. 

Naloga vzgojiteljev je, da v vrtcu okolje oblikujejo tako, da bo interakcija otroka s 

fizičnim in socialnim okoljem čim boljša. V igralnico je treba nastaviti igrače, ki so 

primerne otrokom Vrbovšek idr., 2006). 

V knjigi Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulumu za vrtce  (2001: 181) je zapisano takole: 

»V igralnici je najprej potrebno poiskati in nastaviti na dostopna mesta ustrezne igrače, 

npr. 
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 vse, kar nastopa v mnogih koščkih: kocke, storţi, gumbi, plastični ţebljički, 

sestavljanke, barvice, punčke in avtomobili, več manjših ţog; 

 številke: telefoni, ploščice s številkami, plastični denar, druţabne igre …; 

 vse, iz česar naredimo makete, načrte, gradimo, sestavljamo: od kock do mivke 

v peskovnik; 

 igrače za igranje z razsutimi snovmi in za merjenje: lopate, lončki, modelčki, 

tehtnice, metri, vrvi, menzure. « 

 

3.4 Cilji iz Kurikuluma za vrtce 

 

Cilji s posameznih področij dejavnosti v vrtcu,  ki se nanašajo na orientacijo.
3
 

 

Gibanje 

Otrok: 

 razvija koordinacijo oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog); 

 povezuje gibanje z elementi časa, ritma in prostora; 

 sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 

plezanje, plazenje itn.); 

 usvaja osnovne gibalne koncepte: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

(kako se telo giblje), spoznavanje različnih poloţajev in odnosov med deli 

lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi. 

 

Jezik 

Otrok: 

 se izraţa s kretnjami in gibi telesa; 

 razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Povzeto po Kurikulumu za vrtce, 2007: 25–65.  
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Umetnost  

Otrok:  

 razvija prostorske predstave;  

 spodbujamo k splošni ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji prostora. 

 

Druţba  

Otrok: 

 spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, npr. reka ali 

gora v bliţini, pokrajinski muzej, arheološke izkopanine, pozneje pa tudi 

značilnosti širšega okolja; 

 razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega 

okolja. 

 

Narava  

Otrok:  

 spoznava, da imata urejanje prostora in lega predmetov določen namen; 

 spoznava gibanje teles po zraku, v vodi in na kopnem.  

 

Matematika  

Otrok: 

 spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost; 

 rabi izraze za opisovanje poloţaja predmeta (na, v, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 

zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru; 

 razvršča. 

 

3.5 Orientacija in predšolski otrok 

 

3.5.1 Organiziranje izkušenj iz orientacije 

 

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Otrokove dejavnosti v 

prvih letih ţivljenja so podlaga za kasnejše športne dejavnosti, hkrati pa vplivajo na 

razvoj in oblikovanje vrste njegovih sposobnosti, lastnosti, zmoţnosti in značilnosti. 
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Otrokom je treba omogočiti in jih spodbuditi, da z različnimi dejavnostmi v prostoru in 

na prostem razvijajo gibalne sposobnosti, osvajajo osnovne gibalne koncepte ter 

osnovne prvine različnih športnih zvrsti.  

Ena izmed moţnih športnih zvrsti za dejavnosti na prostem za to starostno skupino je 

tudi orientacija v različnih pojavnih oblikah. Orientacija je praktična veščina in zato je 

treba v poučevanje vključevati veliko mero praktičnega dela, saj se tako najhitreje 

dojemata smisel in namen obvladovanja orientacije. Praktično delo pri mlajših otrocih 

poteka na osnovi igre. Organizirana mora biti tako, da so otroci čim dejavnejši in da ne 

čakajo predolgo na začetku postopka. Pri poznavanju orientacije predšolski otroci 

spoznavajo mnoge temeljne ţivljenjske pojme (temelji orientacije), ki so odraslim 

samoumevni: 

 kdaj gremo naprej in kdaj nazaj, 

 kje je levo, desno ter spodaj in zgoraj, 

 koliko je ura, 

 kaj je vzpon in kaj spust (Glavnik idr., 2002). 

 

Hodnik Čadeţ (2002: 34) je o orientaciji v predšolskem obdobju zapisala takole: 

»Pomembno področje v predšolskem obdobju je tudi orientacija v prostoru. Otroka 

spodbujamo, da se orientira v prostoru, najprej gleda sebe, nato glede na druge osebe, 

tudi predmete, kasneje pa ugotavlja relacije med posameznimi predmeti in osebami. Pri 

tem uporablja izraze, kot so: proti, nad, na, levo, desno, zgoraj, spodaj, skozi, v …«  

Torej takoj, ko se otrok zave sebe ločeno od prostora in se zmore premakniti z mesta, 

začne prostor okrog sebe raziskovati še intenzivneje. Kljub temu da uspe sam spoznati 

prostor, kjer se giblje, se sam ne more naučiti izrazov za opismenjevanje. Sprva se z 

njimi srečuje v pogovoru z osebo, ki izraze uporablja (v, na, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj …), kasneje otrok pokaţe, da izraze razume, v naslednji stopnji pa jih ţe sam 

uporablja (Marjanovič Umek, 2001). 

Prostorske odnose izraţamo in uporabljamo predvsem s predloţnimi zvezami in 

prislovi. Tega se mora otrok še naučiti, saj jih mora obvladovati tudi besedno. 

Kokalj in Levičnik (1979) sta zapisala, da v rabi predloţnih zvez postopoma uvajamo 

naslednje besedne zveze: 

 

na – v – iz  
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na mizi – v omari – iz škatle 

 

na – nad – pred  

pod stolom – nad obešalnikom – pred hišo 

ob – med  

ob steni – med knjigami 

 

prislovno: spredaj – zadaj  

       blizu – daleč – bliţe  

       zgoraj – spodaj  

       tukaj – tam  

        tja – semkaj  

       levo – desno  

 

Zlasti pomemben je odnos levo – desno. Otroka navajamo, da se najprej orientira na 

lastnem telesu. Desno in levo roko lahko označimo z dvema barvama. Nato določa 

poloţaj predmetov glede na samega sebe in nekaj časa ne spreminja lastnega poloţaja. 

Tako je v igralnici stran ob oknu vedno desna, druga leva. Če imamo priloţnost, 

ugotavljamo levi in desni breg reke, levo in desno stran knjige, lista. Šele nato uvajamo 

relativnost teh pojmov. Relativnost je najbolj ţivljenjsko očitna v prometu, saj vozila 

vozijo vedno po desni, pa se vendar ne zaletijo. Otroci spoznajo levi in desni pločnik na 

cesti in hojo po njih. Prostorske pojme uporabijo v kombinacijah levi zgornji vogal, 

desno spodnje okno, predmet, narisan v desnem spodnjem vogalu lista in podobno. 

 

Seznanjenje z izraţanjem prostorskih razmerij s predlogi se začne s seznanjanjem 

poloţajev predmetov v prostoru s predlogoma zgoraj – spodaj. Postopno uvedemo in 

omogočimo otrokom, da usvajajo predloge zgoraj – spodaj, na – v, iz – pod, blizu – 

daleč. Starejši otroci povzemajo predstave in izkušnje s prejšnje stopnje ter usvajajo 

prostorske odnose: blizu – daleč – med, pred – nad – zadaj – spredaj. V oddelkih 

najstarejših otrok otroci utrjujejo vsa spoznanja s prejšnjih stopenj, kar naj vodi do 

strukturiranja spoznanj. Otroci v teh oddelkih usvajajo prostorske odnose: bliţe – 

najdlje, prvi – naslednji – zadnji ter notri – ven – znotraj – zunaj.  
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3.5.2 Primeri dejavnosti za orientacijo predšolskega otroka 

 

Z orientiranjem v prostoru se otrok srečuje skozi celotno dnevno rutino. Te dejavnosti 

se pojavljajo v različnih oblikah. Nova znanja lahko pridobi spontano, skozi igro ali pa 

z načrtovanimi dejavnostmi vzgojitelja.  

Načrtovane dejavnosti vzgojitelj pripravi namenoma, da doseţe določen cilj. Otrok se z 

orientiranjem v prostoru velikokrat seznani spontano. Otrokova orientacija se začne ţe 

ob samem prihodu v vrtec, še preden stopi v igralnico. Ko si obuva copate, mora naprej 

pomisliti, na katero nogo bo obul copat. Pri tem razvija izraza levo, desno (leva noga, 

desna noga). Telovadne copate, s katerimi je prišel v vrtec, navadno pospravi pod 

klopjo, kjer sedi v garderobi. Risbe in ostale stvari, ki jih nese domov, odda v lonček, ki 

ga ima v garderobi na polici. V igralnici igrače otroci pospravijo v zaboje in le-te 

poloţijo na njihova stalna mesta.  

Pri pripravi zajtrka otroke spodbujamo, da pripravijo pogrinjke in opišejo, kje je kak del 

jedilnega pribora glede na njih. Otroci si pri zajtrku in kosilu natočijo pijačo v lonček. 

Ob opazovanju slikanice, risbe se z otroki pogovoriš, kje se kdo nahaja. Z otroki se 

lahko pogovarjaš o prometnih sredstvih in prostorih, kje se gibljejo. Nad poljem leti 

letalo, skozi tunel pelje vlak, na polju orje traktor, po vodi pluje barka … (Hodnik 

Čadeţ, 2002). 

Otrok se z orientiranjem seznani tudi na sprehodu. Na sprehodu se pogovarjajo, kam 

bodo zavili (Marjanovič Umek, 2001). Otrokom lahko rečemo tudi, da se postavijo pred 

drevo, za hišo, v kolono pred vzgojitelja, v vrsto pod iztegnjeno vzgojiteljevo desno 

roko … Lahko skrijemo kak predmet in z opisi pred, na, pod, levo od …opisujemo, kje 

je. Z otroki lahko opisujemo tudi situacijo, ki se dogaja okrog nas. Pogovarjamo se 

lahko, kje je kdo v igralnici, kaj počne … Otrok je lahko pod mizo, za omaro, pred 

umivalnikom …  

Otrok razvija matematične pojme, vezane na orientacijo, tudi npr. ko sledi pravljičnim 

številom ob branju pravljice, ko si umiva zobe (spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj). 

Bivanje na igrišču je velikokrat namenjeno prosti igri ali predlagani splošni aktivnosti. 

Vzgojiteljica pa lahko na prostem z otroki izvaja različne dejavnosti. Pri igri z ţogo 

otrokom dajmo navodila, kako naj jo poloţijo (nad glavo, na glavo …) (Hodnik Čadeţ, 

2002). Otrok lahko na snegu ali v zemlji naredi gaz ali sled v obliki labirinta in pri tem 

vadi pojme levo, desno, naprej, nazaj ob hoji po njej. Vzgojitelj lahko otrokom v pesek, 



Praček, T. (2011). Orientacija in matematika v predšolskem obdobju. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta   

20 

 

zemljo skrije stvari in pri tem otroci vadijo prostorske pojme zgoraj, spodaj, nad, pod, 

za … (Marjanovič Umek, 2001). 

Ena izmed načrtovanih dejavnosti, ki je vezana na področje orientacije, je tudi 

oblikovanje zemljevida in orientiranje z njegovo pomočjo. Vendar če ţelimo to 

dejavnost izvajati, moramo otroka uvesti v zemljepisno opismenjevanje. To je 

dolgotrajen in vseţivljenjski proces. Sposobnost branja zemljevidov se razvija postopno 

ţe od zgodnjega otroštva. Odvisna je od vrste in raznolikosti otrokovih izkušenj, od 

kognitivne ravni in zrelosti, pogostosti uporabe, pa tudi od kakovosti zemljevidov 

(prilagojenosti otrokom in okoliščin, v katerih jih otroci uporabljajo). 

O metodah začetnega poučevanja uporabe zemljevidov je več pogledov. Nekateri 

menijo, da morajo otroci najprej zemljevid risati, šele nato naj berejo ţe narisane 

zemljevide. Drugi zagovarjajo ravno nasprotno pot – najprej branje zemljevidov, šele 

potem njihovo izrisovanje. Tretji menijo, da je posamezne sestavine zemljevida bolje 

spoznati postopno, drugi pa priporočajo celostni pristop. Eni svetujejo samo delo z 

zemljevidi domače pokrajine, drugi pa takoj uvajajo karte sveta. 

Z zemljevidnim opismenjevanjem lahko začnemo ţe pri mlajših otrocih, saj ti nimajo 

teţav pri razumevanju dejstva, da je na zemljevidu vse pomanjšano. Razumejo, da 

velikostna razmerja na zemljevidu ustrezajo velikostnim razmerjem v naravi. Zato lahko 

tudi šestletniki ocenjujejo relativne velikosti in razdalje. V pomoč pri branju zemljevida 

pa ti otroci vsekakor potrebujejo legendo. Pri risanju zemljevida se mlajši otroci 

razlikujejo od otrok, ki končujejo osnovno šolo. Vrtčevski otroci ponavadi površja in 

objektov ne rišejo v tlorisu, ampak v prerezu oz. od strani, še pogosteje pa ga preprosto 

opišejo z besedami (Glavnik idr., 2002). 

Z orientiranjem  v vrtcu se lahko otroci srečajo tudi, ko se pripravljajo na spanje 

oziroma počitek, poiščejo svoj leţalnik, pri tem pa se lahko pogovarjajo, kdo je na 

njegovi levi in kdo na njegovi desni (Marjanovič Umek, 2001). 

Otrok uporablja matematiko tudi v igri, poleg tega pa usvaja pojme s področja 

orientiranja, ko se igra. Iz poizkusov pri igri, ponavljanja v enakih in spremenjenih 

pogojih sklepa na splošne resnice. Uči se tudi z opazovanjem in kasnejšo ponovitvijo 

dejavnosti, ki jo je opazoval (Vrbovšek idr., 2009).  

Pomembno je, da se vzgojitelj vnaprej pripravi na obe moţnosti ustvarjanja priloţnosti 

za doseganje ciljev (Marjanovič Umek, 2001). 
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3.5.3 Praktični primeri poučevanja predšolskih otrok 

 

Dejavnosti so povzete po knjigi Planinska orientacijska tekmovanja (2002). 

 

Ime igre: Dve desni roki 

Cilj: Naučiti se ločevati levo in desno stran. 

Opis: Naročite otroku, naj piše ali riše z roko, s katero ponavadi tega ne počne. Ob tej 

igri se lahko otrok prepriča, koliko vsakodnevnih opravil opravi samodejno. Pri pisanju 

z neizurjeno roko je treba vsak gib dobro premisliti. Na podlagi te igre se bo otrok laţje 

spomnil, katera je desna in katera je leva stran. Seveda je treba otroku razloţiti, s katero 

roko ponavadi piše. 

 

Ime igre: Potovanje s kovancem 

Cilj: Ločevanje leve in desne strani. 

Opis: Ko z otrokom izstopite iz stanovanja ali šole, začnete hoditi po cesti ali poti. Ko 

pridete do kriţišča, naj otrok vrţe kovanec. Če pade grb, se odpravite levo, če cifra, pa 

desno. Določevanje smeri glede na zgornjo stran kovanca naj bo delo otroka, 

spremljevalec pa nadzira, da bodo smeri pravilne. 

 

Ime igre: Slepa orientacija 

Cilj: Orientacija v znanem prostoru in raziskovanje različnih čutil.  

Opis: Otroku zaveţemo oči in ga postavimo v kot sobe. Otrok naj najde pot iz enega v 

drugi kot. 

Moţne različice: Po spominu, z dotikanjem, po glasovih ipd. 

 

Ime igre: Vrtavka 

Cilj: Orientacija po spominu.  

Opis: Otrok naj zamiţi, nato pa ga nekajkrat zavrtimo. Zahtevamo, naj nam pokaţe, kje 

je vhod v prostor, okno, omara ipd. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

 

 

4.1 Opredelitev problema in cilji 

 

Predšolsko obdobje je za vsakogar zelo pomembno. To je namreč čas, v katerem je 

človek najbolj dojemljiv za učenje. Ena izmed prvih otrokovih izkušenj s svetom je prav 

gotovo tudi orientacija. Ta se v pravem pomenu besede začne, ko zapustimo kraj 

stalnega prebivanja, ko razgledovanje okrog sebe ni več splet priučenih navad in se po 

terenu ne gibljemo več avtomatično. Pri orientaciji gre za določitev mesta, na katerem 

se takrat nahajamo. Pri tem si lahko pomagamo z objekti v okolici, naravnimi znaki ali z 

različnimi pripomočki. Orientacija je koristna, saj nam pomaga ugotoviti, kje smo in 

kam se moramo usmeriti, da bi prišli na ţeleno mesto. 

 

Z orientacijo se srečujemo na številnih področjih človekovega delovanja in ustvarjanja. 

Orientacija je povezana oziroma opredeljena tudi na področju matematike. V 

empiričnem delu z načrtovano dejavnostjo ţelim prikazati, kako sta matematika in 

orientacija med seboj povezani. Znanje orientacije pomembno vpliva na učenje 

matematike (računanje, štetje …). S tem, ko otrok pridobiva izkušnje in oblikuje 

prostorske izraze, ki pomembno vplivajo na učenje matematike, usvaja pojme, ki so 

povezani z orientacijo (kaj je zunaj, kaj je znotraj, zgoraj, spodaj, levo, desno …). 

 

Namen raziskovanja je odkriti, na kakšen način se s pomočjo uporabe zemljevida in 

makete otroci orientirajo v okolju. Poudarek je na aktivni udeleţbi otrok, čemur se 

dandanes pripisuje velik pomen. Otroke bom spodbujala k aktivnemu pridobivanju 

novega znanja in reševanju problemov s konkretnimi predmeti.  
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Cilji empiričnega dela naloge so: 

 ugotoviti, kako otroci napredujejo pri razumevanju in uporabi pojmov iz 

orientacije po izvedenih načrtovanih dejavnostih s področja orientacije na 

ravnini in v prostoru, 

 predstaviti rezultate raziskave, s katero bom ugotavljala uspešnost otrok pri 

branju pripomočkov za orientiranje (maketa, zemljevid), in pojme, povezane s 

prostorskimi razmerji, ki jih otroci uporabljajo pred izvajanjem dejavnosti ter po 

vseh zaključenih dejavnostih. 

 

4.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 Kako se otroci s pomočjo pripomočkov (makete, zemljevida) za orientiranje 

znajdejo v prostoru? 

 Katere izraze, povezane s prostorskimi razmerji, otrok uporablja (npr. na, v, pod 

…)? 

 Kako uspešno otroci rešujejo naloge iz prostorskih odnosov? 

 

4.3 Raziskovalna metoda 

 

Uporabila bom deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Vzorec predstavljajo 

predšolski otroci v Otroškem vrtcu Ajdovščina, Enota Budanje, skupina Sončki, stari od  

3 do 6 let, skupaj 21 otrok. 

Napredek otrok pri orientaciji bom spremljala preko naslednjih dejavnosti: 

1. Seznanjenje z izraţanjem prostorskih razmerij s predlogi (nad, skozi, po, na, v) 

skozi zgodbo. 

2. Sprehod, izdelava makete poti po sprehodu, orientiranje po maketi. 

3. Uporaba zemljevidov pri dejavnosti, lov za zakladom s pomočjo zemljevida. 

 

Podatke bom zbirala s pomočjo strukturiranega opazovanja oziroma opazovanja z 

udeleţbo. Otrokom bom med dejavnostmi postavljala vprašanja oziroma jih spodbujala, 

da sami ali s pomočjo pogovora, slik, fotografij razmišljajo o tem, kje vozijo prometna 
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sredstva (avtomobil, letalo, vlak, ladja, traktor), kje vozi njihovo prevozno sredstvo, 

kam nas je peljala pot med sprehodom, kaj vse smo opazili v naši okolici, ali je maketa 

v celoti pravilno oblikovana (manjka kakšna hiša, drevo …) ter kako nam bo zemljevid 

pomagal priti do zaklada.  

 

Potek dejavnosti v vrtcu bom dokumentirala s fotografiranjem in snemanjem. 

Dokumentirane podatke bom analizirala s kvalitativno obdelavo podatkov (analiza na 

podlagi odgovora, dejanja otrok).  

Pripomočki pri zbiranju podatkov: fotoaparat in kamera. 

 

4.4 Potek izvajanja dejavnosti in analiza 

 

Projekt je potekal v treh fazah oz. s pomočjo treh dejavnosti. Vsaka dejavnost je bila 

razdeljena na poddejavnosti, s pomočjo katerih sem ţelela priti do odgovorov na 

raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila.  

Dejavnosti so se med seboj povezovale, lutka je dejavnosti povezovala med seboj. 

Potek dejavnosti oz. metodični postopek in analiza sta podana po posameznih 

dejavnostih.  
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Pogovor o 

paketu 

presenečenja, ki 

ga je pripravila 

lutka. 

Gledanje, branje 

zemljevida. 

Razdelitev otrok 

v 4 skupine (dve 

skupini starejših 

otrok, dve 

skupini mlajših 

otrok). 

Vsaka skupina se 

posebej odpravi 

na pot za 

zakladom 

(orientiranje s 

pomočjo 

zemljevida). 

Skupni zaklad. 

Izdelava prevoznega 

sredstva. 

Risanje poti in razlaga 

ter opisovanje smeri 

poti prevoznega 

sredstva otrok lutki. 

Sprehod – opazovanje okolice. 

Razdelitev otrok v 4 skupine 

(dve skupini starejših otrok, dve 

skupini mlajših otrok). 

 

Vsaka skupina izdela maketo 

sprehoda. 

Predstavitev makete ostalim 

skupinam. 

Usvajanje predlogov: 

 zgoraj, spodaj (na ploskvi – 

maketi in objektu); 

 levo desno (na ploskvi – 

maketi) 

s starejšima skupinama otrok. 

Orientiranje s pomočjo 

fotografije makete sprehoda 

(ustrezanje fotografije makete 

dejanski poti in stavbam ob 

njej). 

Prihod lutke. 

Seznanitev otrok z 

lutkinim  

potovanjem (seznanjenje 

z izraţanjem prostorskih 

razmerij s predlogi). 

 

    1. DEJAVNOST                            2. DEJAVNOST                            3. DEJAVNOST 
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PRVA DEJAVNOST 

 

Tema:  Orientacija  

Vsebina: Izdelava prevoznih sredstev 

Cilji: 

Otrok  

 se seznanja z izraţanjem prostorskih razmerij z ustreznimi predlogi (nad, skozi, 

po, na v); 

 opiše poloţaj predmeta z uporabo predlogov; 

 razvija ustvarjalnost. 

Oblike dela: skupna, skupinska 

Metode dela: metoda pogovora, metoda prikaza 

Sredstva: lutka, odpadni material (škatle, tulci, plastični pokrovčki), lepilo, flomastri, 

kolaţ papir, časopisni papir, škarje 

Viri in literatura:  

 Bahovec, E. D. idr. (2007). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 Hodnik Čadeţ, T. (2002). Cicibanova matematika. Priročnik za vzgojitelje. 

Ljubljana: DZS. 

 

Metodični postopek: 

UVOD: Po zajtrku se otroci usedejo na tla. V igralnico pridem sama z lutko (škrat) in 

stopim do otrok. Otroke lutka vpraša, kje se nahaja. Nato pa sama pove otrokom, da je 

prišla od zelo daleč. Otrokom pove zgodbo o svojem potovanju (z letalom je letela nad 

poljem, z vlakom se je peljala skozi tunel, po vodi je plula z barko, na njivi je videla 

orati traktor, vstopila v vrtec). Lutka ima s seboj risbe s potovanja. Otrokom pustim 

nekaj časa, da si ogledajo risbe, nato pa se pogovorimo o njih. Pogovorimo se o 

prometnih sredstvih in krajih, kjer se gibljejo. Lutka otrokom postavlja vprašanja, kaj 

vidijo na sliki, kdo je na sliki, kje se vozi vlak, kje leti letalo, kje pluje ladja. 

JEDRO: Po končanem pogovoru o prometnih sredstvih ţeli lutka otrokom še nekaj 

pokazati, a v nahrbtniku ne najde, kar je iskala. V njem so le škatle, tulci različnih 

velikosti in slike različnih prevoznih sredstev. Skupaj si jih ogledamo. Otroci se z lutko 

pogovorijo, katera prevozna sredstva še poznajo. Sama pa kasneje dobi zamisel, da bi si 
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lahko vsak otrok izbral nekaj odpadnih embalaţ in naredil prometno sredstvo. Z otroki 

se še enkrat pogovorimo, katera prometna sredstva poznamo. Lutka se poslovi od otrok 

in jim pove, da bo še prišla k njim na obisk, da si bo ogledala, katera prevozna sredstva 

so naredili. Otroci se posedejo za mizo. Zaščitimo jo z časopisnim papirjem. Nanjo 

poloţimo material, ki bo otrokom pomagal pri izdelavi prometnega sredstva (lepilo, 

kolaţ papir, škarje, flomastre, odpadne škatle, tulce). Otroke pustim njihovemu 

kreativnemu ustvarjanju. Ko otrok naredi svoje prometno sredstvo, mu pustimo, da se z 

njim igra, če je le-to mogoče. 

ZAKLJUČEK: Otroci svoja prevozna sredstva postavijo na vidno mesto v igralnici, na 

dosegu rok, da se z njimi igrajo, kadar ţelijo. 

 

Analiza 

Ob mojem vstopu z lutko (škratom) v skupino so otroci obmolknili in z začudenjem 

gledali v naju. Na njihovih obrazih je bilo vidno, da so v pričakovanju. Ko so otroci 

obnavljali lutkino potovanje, so povedali le, s katerim prevoznim sredstvom se je lutka 

vozila, in temu dodali največ dva predloga. Ko pa sem jim ob risbah postavljala 

vprašanja z vprašalnico kje (kje leti letalo, kje vozi vlak), so uporabili tudi druge 

predloge za opisovanje risb. 

Pri risbi z letalom so otroci rekli, da je škrat z letalom letel med oblaki. Z mojim 

dodatnim vprašanjem pa so dodali, da je letalo letelo nad hišami. Sama sem dodala še 

to, da je letelo nad poljem. Pri risbi z vlakom so dejali, da se je peljal skozi tunel in da je 

bila v tunelu tema. Tudi tokrat sem jim postavila dodatno vprašanje, na katerega so 

odgovorili, da vlak vozi po tirnicah. Pri ostalih dveh risbah otroci niso imeli teţav. 

Povedali so, da je z ladjo plul po morju, da je traktor videl na njivi in ta je v prikolici 

vozil zemljo.  

Pri kasnejšem pogovoru o tem, katera prevozna sredstva otroci poznajo, so najprej 

našteli vsa tista, katerih risbe oziroma slike so imeli pred seboj (ladja, avto, avtobus, 

letalo, vlak, traktor, motor, tovornjak). Dodali pa so tudi druga (helikopter, jadrnica). 

Tihi, zadrţani otroci se v pogovor niso vključili, čeprav sem jih spodbujala. Očitno pa je 

bilo, da sledijo našemu pogovoru. 

Lutka je kasneje otrokom pokazala material, ki ga je imela seboj. Dečka je ta material 

spodbudil k razmišljanju, kaj bi lahko naredil iz njega. Stopil je naprej in začel skladati. 

Ostali otroci so ga z zanimanjem opazovali. Tudi mene je zelo zanimalo, kaj si je deček 

zamislil, saj ima sam veliko zanimivih idej. Dejal je, da je naredil vlak. Glede na 
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dečkovo idejo sem videla, da sta lutka in material, ki sem ga pripravila, otroke uspešno 

motivirala. Tudi ostalim otrokom je bila dečkova ideja všeč. Lutka je dodala le še to, naj 

vsak naredi prevozno sredstvo, ki je njemu všeč. 

Prevozna sredstva smo izdelovali na igrišču, tako je lahko potekala vzporedna dejavnost 

izdelovanja prevoznega sredstva in proste igre. Otroci so se izmenjevali. Pustila sem jih, 

da so sami ustvarjali. Nekateri mlajši otroci pa so potrebovali nekaj spodbudnih besed, s 

katerimi sem jih usmerila v izdelavo. Z njimi sem se pogovorila, kaj ima njihovo 

prevozno sredstvo, koliko koles … Otroke je lutka močno motivirala, to je bilo vidno iz 

pogovora, ki je potekal med izdelovanjem prevoznih sredstev. Ena deklica je preizkusila 

svoje vozilo, vendar se ji je del vozila kmalu odlepil. Del je ponovno zalepila in vozilo 

postavila nazaj na mesto, kjer so se vozila sušila.  

 

 

Slika 1: Pogovor z otroki 

 

 

Slika 2: Dečkova zamisel za izdelavo 

vlaka 

 

 

Slika 3: Izdelava prevoznega sredstva 
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Slika 4: Izdelki 

 

Tema:  Orientacija  

Vsebina: Opisovanje poti prometnega sredstva 

Cilji: 

Otrok  

 opiše poloţaj predmeta z uporabo predlogov; 

 doţivlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave. 

Oblike dela: individualna, skupinska 

Metode dela: metoda pogovora 

Sredstva: lutka, barvne krede, prevozna sredstva (izdelki otrok) 

Viri in literatura:  

 Bahovec, E. D. idr. (2007). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Metodični postopek: 

UVOD: Ko so otroci ţe nekaj časa na igrišču, se jim sama pridruţim z lutko (škratom). 

Otroke lutka pozdravi in jih vpraša, kako je potekalo izdelovanje prevoznih sredstev. 

Otroke vpraša, katera prevozna sredstva so naredili in kje bi jih lahko sedaj sami 

preizkušali. Če od otrok ne dobi predloga, da bi lahko naredili cesto, sama ponudi idejo, 

da bi po tleh s kredami narisali progo, po kateri bo vozilo njihovo prevozno sredstvo. 

JEDRO: Lutka reče otrokom: »Hm, otroci, ali vi veste, kje vozijo vaša vozila? Ali 

vozijo po zraku? Ali po cesti? Najbolje bi bilo, da bi narisali progo, po kateri bo vozilo 
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vaše vozilo. Lutka reče otrokom, naj vsak sam nariše pot za svoje vozilo. Sama stopi do 

vsakega otroka posebej in ga spodbudi, da ji opiše pot njegovega prevoznega sredstva.  

ZAKLJUČEK: Ko opazimo, da otrokom pade motivacija, jih pustimo pri prostem 

ustvarjanju. Lutka se poslovi od otrok in odide. 

 

Analiza  

Ko sem z lutko stopila na igrišče, sem otroke pozdravila. Skoraj vsi so sami brez 

nagovora prišli k meni in sodelovali pri dejavnosti. Vsi otroci so sprva opisovali pot 

vozila s prikazovanjem poti z roko. Z lutkinim nagovorom pa so povedali, kje pelje 

njihovo vozilo. Pri opisovanju poti so uporabljali naslednje izraze: naprej, nazaj, sem in 

tja. Starejše otroke sem spodbudila tudi k temu, da bi uporabili pojma levo, desno, 

vendar ju še niso usvojili in zato tudi niso znali uporabljati. Pri enem fantu sem opazila, 

da razume pojma levo, desno, vendar ju uporablja ravno nasprotno. Opazila sem tudi, da 

so starejši otroci ceste risali z dvema skoraj vzporednima črtama, mlajši pa so pot 

narisali  le z eno črto. 

Opisi poti prometnega sredstva po lutkinem nagovoru: 

»Vozilo zavije v krog, gre naravnost, naravnost, nato gre v ovinek, še enkrat zavije in 

gre v ovinek in škrat pride domov.« 

»Naravnost greš najprej, nato zavije, gre naravnost in zavije.« 

»Vlak pelje naravnost, zavije v levo, zavije v desno, gre naravnost, desno, naravnost, 

desno in potem se pelje in gre naravnost in zavije levo in je doma.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Lutkin nagovor otrok 
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Slika 6: Risanje poti in pogovor z lutko 

 

Slika 7: Opisovanje poti 

 

DRUGA DEJAVNOST 

Tema:  Orientacija  

Vsebina: Sprehod 

Cilji: 

Otrok  

 rabi izraze za opisovanje poloţaja predmetov (na, v, pred, pod, zadaj, spredaj, 

spodaj, zgoraj, levo, desno) in se uči orientirati v okolju; 

 opazuje okolje; 

 sproščeno izvaja naravno obliko gibanja (hoja). 

Oblike dela: skupna 

Metode dela: metoda pogovora 

Sredstva: / 

Viri in literatura:  

 Bahovec, E. D. idr. (2007). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

           

Metodični postopek: 

UVOD: Otrokom povemo, da bomo odšli na sprehod. Ko smo pripravljeni, se 

postavimo v kolono po dva in dva. Za vsakega otroka posebej povem, kdo stoji pred 
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Slika 8: Podajanje navodil pred sprehodom 

njim, kdo za njim, kdo je z njim v paru. Preden se odpravimo na pot, dam otrokom 

navodilo, naj pozorno opazujejo okolje in mi povedo, kaj vidijo. 

JEDRO: Z otroki na sprehodu opazujemo okolje. Z vprašanjem, kaj vidijo, jih 

spodbujam, da mi povedo, kaj vidijo. Če od otrok ne dobim veliko informacij, jim sama 

pokaţem kakšno zanimivost in se potem o njej pogovorimo. Z dodatnimi vprašanji – z 

vprašalnico kje – otroke spodbujam, da opišejo poloţaj predmeta z uporabo predlogov. 

ZAKLJUČEK: Sprehod zaključimo s prihodom nazaj v vrtec.  

 

Analiza 

Ko so se otroci postavili v pare, smo se pogovorili, kdo stoji pred vsakim otrokom. Za 

nekatere otroke pa smo skupaj povedali, kdo stoji za določenim otrokom in kdo je ob 

njem. Pri tem smo bili vsi enako obrnjeni. S predlogoma pred in za otroci niso imeli 

teţav. Naredili smo tudi poizkus, tako da smo enega otroka obrnili za 180 stopinj in 

otroke vprašali, kdo je sedaj pred njim in kdo za njim. Tudi tukaj ni bilo teţav. Nekaj 

teţav so imeli s predlogom ob, saj so nekajkrat povedali tistega, ki stoji pred njim. Zato 

sem spremenila predlog in vprašala, kdo je z njim v paru, ter takrat povedala, da je ta 

otrok tudi ob njem. Otroke sem spodbujala, da mi povedo, kaj vidijo, in to so tudi 

storili. Tudi sama sem jim pokazala določene stvari (kaţipot, most, kopač, zid, prometni 

znak, spomenik). V pogovoru so otroci uporabljali predloge. Največkrat so uporabili 

predloga v (v kapelici so roţe, v hlevu je krava, v vodi je kamen) in na (na strehi je kriţ, 

na stropu je gnezdo, na tabli je sir, en kamen na drugem). Sama sem poskušala večkrat 

uporabiti pojma levo in desno (npr: preden gremo čez cesto, pogledamo levo, desno in 

še enkrat levo; na naši levi je tovornjak). Otrokom sem ob tem tudi kazala z roko in v 

tisto smer tudi obrnila pogled.  
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Slika 9: Ogled kapelice 

Zanimiva izjava otroka na moje vprašanje, 

kakšne oblike je kapelica: 

»Je v obliki majhne cerkve.« 

»To je kot majhna hiša, le da ima še na 

strehi kriţ.« 

 

Slika 10: Pogovor o kaţipotu za 

domačijo, kmetijo Koren 

 

Slika 11: Na mostu 

Zanimiva izjava otroka: »Ta spodnja 

palica je zaradi majhnih otrok, da ne 

padejo v vodo«. 

 

 

Slika 12: Ogled kmetije 
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Slika 13: Hoja po stezi 

 

Slika 14: Hiša dečka iz skupine Sončki 

 

Slika 15: Ogled zidu 

Zanimiva izjava otroka: »Ta zid so 

zgradili tako, da so 22 kamnov poloţili 

enega na drugega.« 

 

 

Slika 16: Pot nas je zopet pripeljala do 

kapelice. Zanimiva izjava otroka na 

vprašanje, če smo ţe bili tukaj: »Ne. Jaa, 

sem ţe videl hišo s kriţem.« 
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Slika 17: Pogovor o prometnem znaku 

Zanimiva izjava starejšega otroka: »To 

pomeni, da morajo avtomobili voziti 

trideset, ker so tukaj otroci in šolarji.« 

Zanimiva izjava mlajšega otroka: »Ta 

znak pomeni, da morajo paziti avti, 

traktorji, kamini in kombiji, ker so tukaj 

otroci s torbami.« 

 

Slika 18: Spomenik 

 

Slika 19: Prihod nazaj v vrtec 

 

 

Tema:  Orientacija  

Vsebina: Orientacija na listu (maketa sprehoda) 

Cilji: 

Otrok  

 pridobiva izkušnje z orientiranjem na ploskvi, prostoru; 

 se seznani z maketo; 

 v skupini po spominu izdeluje maketo sprehoda; 
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 rabi izraze za opisovanje poloţaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) na maketi. 

Oblike dela: skupna, skupinska 

Metode dela: metoda pogovora, metoda prikaza 

Sredstva: karton, material za izdelovanje makete (Otroci si sami izberejo material, ki 

jim je na voljo. Ponudimo jim le škatle, tulce, plastične pokrovčke, če jih bodo ţeleli 

uporabiti), prenosni računalnik 

Viri in literatura:  

 Bahovec, E. D. idr. (2007). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Metodični postopek: 

UVOD: Po malici izvedem socialno igro, s katero otroke razdelimo v štiri skupine. V 

dveh skupinah so mlajši otroci, v dveh skupinah pa starejši. Vsakemu otroku na čelo 

zalepim barvni listek (rumene, rdeče, roza ali zelene barve). Na tleh imamo označena 

bivališča s temi barvami. Otroci morajo v tišini, brez pogovora poiskati še ostale člane 

druţine in oditi v svoj dom. Ko je igra končana, rumena skupina ostane v igralnici, 

ostale pa odidejo na igrišče, kjer poteka prosta igra. 

JEDRO: Z otroki, ki ostanejo v igralnici, se pogovorimo o sprehodu, na katerem smo 

bili prejšnji dan. Pogovorimo se, kje smo hodili. Otroke najprej vprašam, kam smo 

zavili, ko smo stopili skozi vrata vrtca, kaj smo tam videli, koliko hiš je bilo tam, ali je 

raslo kakšno drevo, kaj je bilo pod drevesom … Po pogovoru si na računalniku 

ogledamo fotografije sprehoda. Otroke nato spodbudim, da naredijo maketo našega 

sprehoda. Na mizo poloţim velik karton. Otroci si sami izberejo, s čim bodo naredili 

maketo. Pripravljen pa imam material za izdelavo (škatlice, lepilo). Najprej bodo 

naredili pot, kasneje pa bomo na list postavili še konkretne predmete za objekte, tako da 

bo nastala maketa. Pri izdelovanju otrok ne usmerjam, ampak jih pustim, da naredijo 

sami po spominu. Če se pojavijo večje teţave, otrokom pomagam z vprašanji (npr: kaj 

smo videli, ali smo kam zavili, kaj je bilo poleg, kaj je bilo v …). Po končani izdelavi se 

pogovorimo o nastali maketi. Spodbujam jih, da mi povedo, kaj je zgoraj, spodaj, pred, 

na, levo, desno … 

ZAKLJUČEK: Ko maketo konča rumena skupina, ta odide na igrišče, pridruţi pa se mi 

rdeča skupina. Če bo čas, bosta maketo naredili še ostali dve skupini, drugače pa bosta 

ti dve skupini maketo delali naslednji dan. Ko so vse makete končane, jih poloţimo na 
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tla in se pogovorimo o njih, jih primerjamo med seboj. Pogovorimo se, kje, kako je 

potekal naš sprehod. Otroke z vprašalnico (kje) spodbujam, da uporabljajo predloge, 

medtem ko mi opisujejo pot. Makete sprehoda skupaj postavimo na vidno mesto v 

igralnici. 

 

Analiza 

Otroke sem s socialno igro razdelila v štiri skupine. Razdelila sem jih glede na starost, 

saj sem ţelela videti, kakšne bodo razlike v rezultatu, ki bo nastal. Pogovor o sprehodu 

sem začela s starejšo, rumeno skupino. Otroci v tej skupini so si pot dobro zapomnili, 

niso potrebovali veliko dodatnih vprašanj. Pot so opisali takole: »Šli smo čez cesto, tam 

smo videli roţe, bezgo, vrtnice. Pot je šla malo gor in tam je bila tabla domačija. Ja in 

na tej tabli je bil sir narisan. To pomeni, da tam delajo domači sir. In tam je malo naprej 

je bil potok. Šli smo do hleva in tam so bili biki, ptički, lastovice, kokoši, jajca, seno. In 

potem je bil malo dol potok. Ja in tam je bila od Kevina hiša (otrok iz skupine) in zid s 

kamnov visok in v njem so bili majhni kristalčki. Ja in take majhne uši, ki so na kamnih. 

In potem je bila hiša od Luka none (otrok iz skupine). Malo naprej je bila kapelica in 

prišli smo v vrtec.« 

En otrok je zelo izstopal, zapomnil si je skoraj vse podrobnosti, ki smo jih videli na 

sprehodu. Ena deklica se v pogovor ni vključila tudi z dodatnimi vprašanji.  

Izdelava makete jim je povzročila nekaj teţav, saj niso vedeli, kje in kako bi se lotili 

izdelave. Povprašala sem jih, s čim bodo risali, in vsi so se strinjali, da s flomastri. 

Vendar niso vedeli, kje na karton bi narisali. Strinjali pa so se, da bodo začeli risati v 

kotu. Vendar niso vedeli, kako bi naredili vrtec, zato sem jim predlagala, naj vzamejo 

kakšno škatlico. V skupini smo še vedno imeli škatle, ki smo jih uporabljali pri 

izdelovanju prevoznih sredstev. Odločili so se, da jih bodo uporabili. Tudi za druge 

objekte so uporabili škatle, nekatere pa so narisali s flomastrom. Objekte, ki so jih 

narisali, so narisali, kot da jih gledajo od spredaj (projekcija gledanja objekta od 

spredaj). Cesta oz. pot je narisana z dvema skoraj vzporednima črtama. Med 

izdelovanjem sem opazila, da so se večkrat spogledali, saj niso vedeli, kako nadaljevati. 

Takrat sem se sama vključila v pogovor in jih vprašala, kaj so sedaj naredili in kaj smo 

potem videli, kam je zavila pot. Otroci so povedali in nadaljevali z delom, vendar so 

potrebovali kar nekaj spodbud.   

Med izdelovanjem je bilo vidno, da se otroci niso dobro dogovorili, saj je prišlo do 

nesporazuma. Na maketi je nesporazum oz. slab dogovor viden, saj sta nastali dve poti, 
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ki naj bi pripeljali do istega cilja. Deklica se ni dogovorila z ostalimi, kje bosta potekali 

steza in hiša, ampak je sama, brez dogovora z drugimi naredila po svoje, tako kot si je 

sama zamislila. Otroci se niso mogli dogovoriti, katera pot bo prava, saj so imeli vsi 

prav, glede na to, kaj so povedali, da so naredili. Tako sta na maketi dve poti, ki 

pripeljeta do istega cilja. Med izdelovanjem so otroci večinoma uporabljali predloge 

pred, spredaj, v, za.  

 

Zanimive izjave otrok med izdelovanjem makete: 

 Otroci so imeli na začetku teţave, kam zavije pot. En otrok je rekel drugemu: 

»Cesta zavije gor in dol, ne pa levo in desno.« 

 »Pot bi morali popraviti, tam je bil ovinek za kapelico. Pot moramo malo zavit.« 
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Slika 20: Prva skupina (starejši otroci) 

 

Slika 21: Izdelava makete 

 

Slika 22: Maketa prve skupine 
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Druga skupina, ki je izdelovala maketo, je bila rdeča skupina. Tudi v tej skupini so bili 

starejši otroci. Pri prvem opisovanju poti sprehoda so imeli otroci veliko teţav. 

Potrebovali so veliko spodbude, da so kaj povedali. Ko smo si ogledovali fotografije, pa 

so bili zgovornejši. Tudi otroci v tej skupini so se dogovorili, da bodo risali s flomastri. 

V tej skupini je prišlo le enkrat do nesporazuma, vendar so ga sami rešili. Otroci se na 

začetku niso mogli med seboj dogovoriti, kje bo stala Kevinova hiša (otrok iz skupine). 

En od otrok je dal pobudo, da bo nekaj povedal. Takrat je s prstom šel po poti (od vrtca 

naprej), ki so jo narisali, in sam povedal svoje mnenje, kje naj bi postavili hišo. Tudi 

drugi otroci so se takrat strinjali s predlogom otroka in tako rešili teţavo. 

Zanimivo mi je bilo to, da so otroci maketo sprehoda naredili zelo majhno, glede na to, 

da so imeli zelo velik prostor, kjer bi lahko naredili maketo. Maketa je bila stisnjena v 

kotu. Pot, ki so jo narisali, je bila narisana z dvema skoraj vzporednima črtama. Na 

maketi so narisali traktor, ki ni bil v projekciji gledanja od zgoraj, s ptičje perspektive, 

ampak so ga narisali, kot da ga vidiš pred seboj.  

Zanimive izjave otrok med izdelovanjem makete: 

 Otroci so pot najprej narisali le z eno črto. Nato pa je en otrok rekel: »Tu 

moramo narisati še eno črto, da bodo lahko vozili avti po cesti.« 

  »Na to škatlo bom narisala še kriţ, da bo videt, da je kapelica.« 

 

 

 

Slika 23: Druga skupina (starejši otroci) 

 

Slika 24: Izdelava makete 
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Slika 26: Maketa druge skupine 

Slika 25: Maketa druge skupine 
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Ko je bila prva maketa narejena, smo jo odnesli ven, da se je tam sušila. Zunaj je 

potekala vzporedna, nenačrtovana dejavnost. Otroci, ki še niso delali makete (mlajši 

otroci), so prihajali k maketi in spraševali starejše otroke, kaj so delali, ti so jim 

opisovali. Mlajši otroci so se učili od starejših otrok. 

Zanimive izjave otrok ob gledanju makete: 

 »Zanima me, kje so postavili spomenik? Aha, tu je, ker ima kriţ.« 

  »Glej, Kevin, to je tvoja hiša!« »Ne, to ni moja hiša, ker je premajhna.« 

  Deček (mlajši otrok) je vprašal deklico (starejši otrok v skupini), kje na maketi 

je njegova hiša. Deklica mu je rekla, da je niso naredili.  

      Deček: »Zakaj pa niste naredili moje hiše?« 

      Deklica: »Ker nismo šli mimo tvoje hiše.« 

 

Glede na to, da so mlajši otroci videli makete starejših otrok, so imeli manj teţav pri 

predstavljanju, kako naj bi maketa izgledala. Tako sta obe mlajši skupini za izdelavo 

maket izbrali enake pripomočke (flomastre in škatlice). 

Naslednja skupina je bila roza, to je bila skupina mlajših otrok v tej skupini. Vsi otroci 

skupaj so pot našega sprehoda opisali tako: »Pot smo začeli pri vrtcu, šli smo do Grape 

(zaselek v Budanjah) in čez most. Šli smo po potki do potoka in prišli do moje hiše 

(Kevin) in šli nazaj v vrtec.« Ko smo gledali fotografije, pa so se spomnili še drugih 

stvari, to je bilo vidno, saj so opisovali dogajanje. Pri opisovanju fotografij so otroci, z 

mojimi dodatnimi vprašanji, uporabljali veliko predlogov. Največ so jih uporabljali pri 

opisovanju kmetije (v hlevu so bile krave, pred hlevom je bil pes, leţal je na travi, na 

stropu so imele ptice gnezdo). Pojmov levo in desno niso uporabili nikoli. Za 

opisovanje gibanja poti so uporabljali pojme gor, dol, naravnost, tja.  

Slika 28: Starejša deklica razlaga 

mlajšim otrokom 

Slika 27: Opazovanje maket 
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Začetek izdelave makete jim ni delal teţav. Pot od vrtca do kapelice so zelo hitro 

naredili. Do zapleta je prišlo kasneje, ko je deček iz skupine brez pogovora z ostalimi 

začel risati pot, nikomur pa ni povedal, kaj riše. Z dodatnimi vprašanji pa je le povedal, 

da je narisal nadaljevanje poti. Na tej poti so kasneje narisali in dodali elemente, ki so se 

jih spomnili. Otroci so se pri izdelavi kmetije zelo vţiveli. Postavili so veliko škatlic, 

eno ob drugo. V tej skupini je bil tudi deček, doma iz hiše, mimo katere nas je peljala 

pot. Povedal je veliko podrobnosti, ki se jih drugi niso spomnili, in z njimi tudi opremil 

maketo. 

Otroci so svoje izkušnje s sprehoda prenesli na karton. Pri orientiranju na ploskvi niso 

imeli večjih teţav. Pot od vrtca do kapelice so narisali z dvema skoraj vzporednima 

črtama, nadaljevanje poti pa so narisali z eno črto. 

Zanimive izjave otrok med izdelovanjem makete: 

  »Na škatlo od kapelice bom narisal vrata, da bo videti Marijo notri.« 

 »Tu je potok in ograjo bom naredil zraven, ker otroci lahko padejo v potok.« 

 »Na vrtec moram še nekaj narisati, da bomo lahko šli noter.« 

 

 

Slika 30: Izdelava makete 

Slika 29: Tretja skupina (mlajši otroci) 
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Četrto skupino so sestavljali mlajši otroci. Vsi skupaj so brez mojih dodatnih vprašanj 

pot opisali tako: »Pot smo začeli pri vrtcu in smo zavili tja in prišli do sira. Tam naprej 

je bil potok. In smo šli dol v dolino. In tam ţivi moja nona (hiša otrokove stare mame). 

In potem smo šli dol in prišli do Kevina (otrok iz skupine). Šli smo tudi mimo moje 

none (hiša otrokove stare mame) in potem smo šli v vrtec.«  

Pri izdelavi makete je skupina potrebovala veliko spodbud. Pomagala sem jim z 

dodatnimi vprašanji, vendar jim je izdelava vseeno delala veliko teţav. Tudi orientacija 

na ploskvi jim je delala veliko problemov. Izkušnje, ki so jo dobili v okolju, niso znali 

prenesti na ploskev. To je vidno pri risanju njihovih poti. V dejavnost se ni vključil en 

deček. En deček pa je prevzel izdelavo makete in ostale usmerjal, kako naj delajo. Pot 

so narisali z eno črto. Na maketi so narisali eno hišo in traktor. Tako hiša kot traktor 

nista narisana v ptičji perspektivi. Maketa te skupine se od drugih razlikuje v tem, da so 

otroci nalepili tudi eno škatlico na drugo.  

Otroku, ki je zalepil škatlo eno na drugo, sem postavila vprašanje. 

Jaz: »Povej mi, kam si nalepil škatlo?« 

Deček: »Škatlo sem zalepil pod škatlo.« 

Slika 31: Maketa tretje skupine 
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Ker je bil odgovor napačen, sem mu postavila isto vprašanje še enkrat, deček je še 

enkrat rekel, da je škatlo zalepil pod škatlo. Takrat pa se je zazrl v škatli. 

Deček: »Ne, ni prav. Sedaj bom dal mojo škatlo pod škatlo.« Deček je škatlo poloţil ob 

drugo škatlo.  

Jaz: »Kam si sedaj poloţil škatlo?« 

Deček: »Poloţil sem jo ob škatlo.« 

Dečka sem še enkrat vprašala. Tudi tokrat je pritrdil, da je škatlo poloţil ob škatlo.  

Pri opisovanju poti so si otroci pomagali s prstom. Prst so peljali po poti, ki so jo 

narisali. 

 

 

Slika 33: Izdelava makete 

Slika 34: Maketa četrte skupine 

Slika 32: Četrta skupina (mlajših) otrok 
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Tema:  Orientacija  

Vsebina: Pogovor o maketi (maketa sprehoda), orientiranje na maketi  

Cilji: 

Otrok  

 se uči branja makete; 

 rabi izraze za opisovanje poloţaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj, 

zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) na maketi; 

 se uči pojmov levo in desno; 

 se uči pripovedovati, drugim razloţiti svojo maketo. 

Oblike dela: skupna, skupinska 

Metode dela: metoda pogovora, metoda poročanja 

Sredstva: makete otrok, barvni kartončki (rumen, zelen, rdeč, moder) 

Viri in literatura:  

 Bahovec, E. D. idr. (2007). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Metodični postopek: 

UVOD: Otroci razporedijo makete po igralnici. Vsaka skupina ostalim otrokom 

predstavi svojo maketo. Otroke spodbudim, da pokaţejo pot in povedo, kaj so naredili 

oz. kaj vse vsebuje njihova maketa (kaj so videli na sprehodu). Makete primerjamo med 

seboj. Pogovorimo se, katere objekte vsebuje katera maketa in katerih ne vsebuje. 

Otroke z vprašalnicama (kje, kam) spodbujam, da uporabljajo predloge, medtem ko mi 

opisujejo pot. 

JEDRO: Za prvi dve skupini (starejši otroci) pripravim še dodatne dejavnosti. Dejavnost 

bom najprej izvajala s prvo skupino, nato pa še z drugo. Ko delam s skupino, so ostali 

otroci na igrišču, kjer poteka prosta igra. Z otroki v igralnici se bomo pogovarjali o 

pojmih zgoraj in spodaj (na ploskvi – maketi in objektu) ter levo in desno (na ploskvi –

maketi). Za začetek vsakega otroka vprašam, kje na ploskvi je zgoraj in kje je spodaj. 

Če ima kdo od otrok ţe usvojena ta dva pojma, ga ta poskuša razloţiti še ostalim. Če pa 

v skupini nima še nihče usvojenih pojmov zgoraj in spodaj, potem jim pomagam z 

barvnima listoma (rumen-zgoraj-sonce, zelen-spodaj-trava). Sama se gibljem okrog 

makete in lista polagam na karton, glede na to, kje je v določenem primeru zgoraj, 
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spodaj.  Ko imajo otroci pojma usvojena, jim pokaţem še dva lista (rdeč-levo-roţa, 

moder-desno-balon). Vajo izvedem na enak način kot za pojma zgoraj, spodaj.  

Ko opazim, da motivacija pada, odide prva skupina na igrišče, v igralnico pa pride 

druga skupina. Dejavnosti ponovim v enakem zaporedju. 

ZAKLJUČEK:  Ko dejavnost zaključimo z drugo skupino, tudi ta odide nazaj na 

igrišče. Naprej poteka prosta igra. 

 

Analiza  

Preden smo začeli z opisovanjem maket, sem otroke vprašala, kaj smo naredili. 

Odgovor je bil maketa. Od otrok pa sem dobila zanimive odgovore: 

 mesto, ker je veliko hiš; 

 zemljevid, da se ne izgubimo; 

 načrt, da se ne zmotimo; 

 slika, ker je vse enako. 

 

Otroci niso imeli teţav pri opisovanju poti. Točno so si zapomnili, kaj pomeni katera 

škatlica, ki so jo zalepili, in kje pelje prava pot.  

Zanimive izjave, vprašanja otrok med predstavitvijo maket: 

  »Kje pa je štala (hlev)?«  

 Pogovor med dvema dečkoma: 

Deček 1: »Kje pa je od Davida hiša?« 

Deček 2: (Mu jo pokaţe s prstom.) 

Deček 1: »Ne moreta biti dve hiši od Davida?« 

Deček 2: »Ne, saj nista dve hiši, ker ena je hiša od Davida, druga pa od Davida none.« 

 

Po pogovoru, ki se je odvijal med otroki med predstavljenem maket, je bilo vidno, da so 

otroci sledili eden drugemu. Če katera skupina ni omenila tistega, kar so sami naredili, 

jim je bilo zelo nenavadno in so spraševali, kje imajo postavljen objekt. Vse skupine so 

v svojo maketo vključile vrtec, kapelico, kmetijo, Kevinovo hišo (otrok iz skupine). Pri 

opisovanju poti so tudi tokrat bolj kazali pot, kot pa uporabljali pojme, s katerimi bi 

opisali pot našega sprehoda.  

V četrti skupini (mlajši otroci) se je odlepila škatlica. Z dečkom sva se dogovorila, da jo 

bova kasneje zalepila. Škatlica je bila prej zalepljena na pokrovčku. Postavila sem mu 
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vprašanje, kje je bila zalepljena škatlica, deček je najprej pokazal, ko pa sem ga še 

enkrat vprašala, je takoj odgovoril, da je bila na pokrovčku.  

S starejšimi otroki sem izvedla še dodatno dejavnost. V prvi skupini so štirje otroci od 

petih imeli ţe usvojena pojma zgoraj in spodaj, na ploskvi. Znali so pokazati, kje je 

zgoraj in kje je spodaj, niso pa znali razloţiti. En izmed otrok, ki je imel pojme 

usvojene, pa je ţe takoj na začetku dejal, da se poloţaj teh pojmov spreminja glede na 

to, kje ti stojiš. 

En deček v tej skupini pa je imel teţave. Pripravljene sem imela barvne liste in s 

pomočjo polaganja barvnih listov sem otroku poskušala razloţiti pojma. Vendar je imel 

otrok še vedno teţave. Postavila sem mu dodatno vajo, pri kateri sem poskušala s 

pomočjo drugih predlogov otroku pribliţati ta dva pojma. Otroku sem dejala, naj poloţi 

rumen list zgoraj na manjšo omaro in zelenega spodaj pod omaro. Pri tej vaji otrok ni 

imel teţav in lista takoj pravilno poloţil. Vajo sem ponovila tudi s knjigo in tudi tukaj 

otrok ni imel teţav. Kasneje sem otroku dejala, naj poloţi lista še na rob makete. Tokrat 

otrok ni imel teţav, ne glede na to, kje je stal. Otrok je pojma usvojil. Teţave pa so se 

pri vseh otrocih pojavile pri pojmu levo in pojmu desno, otrokom niso pri tej dejavnosti 

barvni listi prav nič pomagali. Sama sem si takrat na levo roko z rdečo barvo napisala 

črko l, na desno roko pa z modro barvo črko d (takšne barve so bili tudi listi za levo in 

desno). Otrokom sem tako razloţila ta dva pojma. Tudi njim sem črki napisala na roki 

in otroci so si za postavljanje modrega in rdečega lista pomagali z rokama. Pojmov levo 

in desno niso usvojili, vendar so vseeno prišli do ugotovitve, da se poloţaj spreminja 

glede na to, kam in kako si obrnjen. Pri vprašanju, kje je zgoraj in spodaj na objektu, pa 

nihče ni imel teţav. 

V drugi skupini sem z začetka mislila, da ima pojma zgoraj in spodaj usvojena le ena 

deklica, ostali otroci pa ne, saj so – ne glede na to, kam so se postavili – vsi vedno 

enako povedali, kje je zgoraj in kje je spodaj. Le ena deklica je vedno povedala prav. V 

pogovoru sem kasneje izvedela, da so se ti štirje otroci orientirali po številki svoje 

skupine, ki so jo imeli napisano na kartonu. To številko sem prekrila in otroci niso imeli 

več teţav. Ta skupina je prišla hitro do ugotovitve, kje je spodaj in kje je zgoraj. En 

otrok je dejal: »Pri vsakem je drugače, če ne stojimo skupaj. Ampak kamor ti stojiš, je 

spodaj.« Tudi otroci te skupine so imeli teţave pri pojmih levo in desno in jih z 

dejavnostjo še niso usvojili. Pri vprašanju, kje je zgoraj in spodaj na objektu, pa ravno 

tako ni imel nihče teţav. 
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Slika 37: Polaganje barvnih listov 

(spodaj, zgoraj) na maketo 

Slika 38: Polaganje barvnih listov (levo, 

desno) na maketo 

Slika 36: Polaganje barvnih listov na 

maketo 

Slika 35: Predstavitev maket 
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Slika 39: Postavljanje barvnih listov 

(zgoraj, spodaj, levo, desno) na maketo ob 

pomoči rok. 

 

 

Slika 40: Polaganje barvnih listov 

(zgoraj, spodaj) na objektu 
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Tema:  Orientacija 

Vsebina: Orientacija v okolju, na ploskvi 

Cilji: 

Otrok  

 bere fotografijo makete in se uči orientirati; 

 razmišlja o smiselnosti rezultatov; 

 opazuje in izkusi zaporedje dogodkov ter uporablja izraze za pojme naprej, pred, 

za; 

 spoznava značilnost bliţnjega okolja.  

Oblike dela: skupinska 

Metode dela: metoda pogovora 

Sredstva: fotografije maket 

Viri in literatura:  

 Bahovec, E. D. idr. (2007). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Metodični postopek: 

UVOD: Po malici imajo otroci tretje in četrte skupine prosto igro. Z otroki prve in 

druge skupine si še enkrat pogledamo maketo sprehoda, ki so jo naredili. O njej se 

pogovorimo. Otrokom pokaţem tudi fotografijo makete, ki sem jo fotografirala. 

Vprašam jih, kaj menijo, kako bi mi lahko preverili, ali so pravilno naredili maketo 

sprehoda.  Če sami ne predlagajo, da bi odšli na sprehod, jim to predlagam sama.  

JEDRO: Na sprehod se najprej odpravim s prvo skupino, druga skupina je z ostalimi na 

igrišču, kjer poteka prosta igra. S seboj na sprehod vzamemo fotografije, vsak par ima 

eno fotografijo celotne makete. Te nam bodo v pomoč, da bomo videli, ali smo prav 

naredili maketo, oz. bomo videli,  kako ustreza dejanski poti in stavbam ob njej. Otroke 

opomnim, naj dobro gledajo in opazujejo. Sama jih bom poskušala čim manj usmerjati. 

Postavljala jim bom vprašanja, kot so: »Kaj vidite na fotografiji? Kaj vidite, če 

pogledate okrog sebe, v naravo? Kje se sedaj nahajamo? Ali je to vidno na fotografiji 

makete? Kam bi morala sedaj po poti zaviti?« Med sprehodom se ob fotografiji makete 

pogovarjamo, kako se maketa ujema z dejanskim sprehodom. Otroke bom vprašala, ali 

bi morali kje narediti kaj drugače, ali česa niso naredili na maketi, kar smo videli na 

sprehodu. 
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ZAKLJUČEK: Ko pridemo nazaj v vrtec, odide ta skupina na igrišče. Dejavnost bom 

nadaljevala z otroki druge skupine. 

Naslednji dan dejavnost izvedem še s tretjo in četrto skupino. 

 

Analiza: 

Dejavnost sem začela s prvo skupino, manjkala je ena deklica. Otrokom prve skupine 

sem postavila veliko vprašanj, da so prišli do ugotovitve, da to lahko preverimo le, če se 

odpravimo na sprehod s fotografijo po isti poti. Pri otrocih prve skupine z začetka ni 

bilo teţav v dogovoru, kako je fotografija makete pravilno postavljena. Ko smo iz vrtca 

prišli do glavne ceste, prvega razcepa poti, smo s pomočjo fotografije makete videli, da 

so prav naredili pot, saj ta pelje levo in desno. Otroci so omenili, da so pozabili narediti 

prometni znak. Ko smo pot nadaljevali, so otroci s pomočjo vprašanj ugotovili, da pot 

na maketi pelje desno, v resnici pa zavije levo. Na vprašanje, zakaj je pot narisana 

desno in ne levo, je deček odgovoril: »Pot smo narisali narobe, ker drugače bi 

zmanjkalo prostora.« V tej skupini je spet prišlo do razhajanja mnenj, katera pot je 

pravilna, saj so na maketi nastali dve poti, ki naj bi pripeljali v isti kraj. Po dolgem 

pogovoru so se strinjali, da je »oţja« pot prava pot, to je pot, ki jo je narisala deklica. 

Ko pa smo prišli do hiše otroka iz skupine (Kevinova hiša), je spet prišlo do razhajanj 

mnenj. Otroci so pogledali fotografijo makete sprehoda in opazili, da na tisti poti, za 

katero so se strinjali, da je prava, ni potoka, ki je ob tej hiši. Trije otroci so bili mnenja, 

da je druga pot prava in da ta, za katero so se prej zmenili, da je prava, ni prava. 

Deklica, ki je drugo pot naredila, se ni strinjala z ostalimi.  

Med sprehodom sem otroke opazovala. Opazila sem, da so fotografijo makete vrteli v 

vse smeri in jo postavili tako, da jim je v tistem trenutku, ko so jo gledali, odgovarjala. 

Otroci so se bolj orientirali po objektih kot po poti, ki so jo narisali. Ko so se sami med 

seboj pogovarjali, kam moramo oditi naprej, so uporabljali pojme naprej, gor, dol. V 

pogovoru z mano, z postavljanjem dodatnih vprašanj, pa so otroci z mojo pomočjo 

uporabili tudi pojme levo, desno, pred. Dva otroka v tej skupini sta s pomočjo prejšnje 

dejavnosti tudi usvojila pojma levo in desno. Vprašala sem jih, kam kaţe fotografija, da 

bomo morali sedaj zavili. Otroka sta pogledala na roki in odgovorila, da na desno. Na 

rokah pa nista imela več napisanih črk s flomastri. Povedala sta tudi, da je bila črka d 

napisana z modro barvo. 
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Drugo skupino so sestavljali štirje otroci, tudi tukaj je manjkala ena deklica. Tudi 

otrokom druge skupine sem morala postaviti veliko vprašanj, da so prišli do ugotovitve, 

da se moramo odpraviti na sprehod s fotografijo po isti poti. Otroci v tej skupini so se 

srečali le z enim razhajanjem mnenj. Niso se mogli dogovoriti, katero je hiša otroka iz 

skupine (Kevinova hiša). En otrok je na fotografiji pokazal en objekt, ostali pa so kazali 

na drug objekt. Po dolgem pogovoru so prišli do skupnega strinjanja. Kasneje pa so 

otroci prišli do teţave. Niso vedeli, kje na fotografiji je nadaljevanje poti. Na fotografiji 

makete se niso znašli, a so vedeli, kje v realnosti moramo pot nadaljevati. Sami so 

predlagali, naj pot nadaljujemo, kasneje pa bodo na fotografiji pokazali, kje smo, ko 

bodo videli, kam bomo prišli. Ko smo prišli do kapelice, so otroci na fotografiji 

pokazali, kje smo, kasneje pa so na fotografiji pokazali tudi pot, po kateri smo prišli od 

hiše otroka iz skupine do kapelice. Tudi otroci v tej skupini so se orientirali po objektih. 

Pojma levo, desno so uporabili s pomočjo vprašanj, ki sem jih postavljala.  

Slika 41: Pogovor pred odhodom Slika 42: Med potjo 

Slika 43: Med potjo 
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Z obema mlajšima skupinama otrok sem se pred odhodom najprej pogovorila. Pokazala 

sem jim fotografije maket, sami pa so še enkrat opisali pot sprehoda. V eni skupini je 

deklica sama prišla do ugotovitve, da pot lahko preverimo le, če se še enkrat odpravimo 

po isti poti, dejala je takole: »Pojdimo do kapelice, nato pa še naprej.« S tretjo skupino 

sem odšla na sprehod, četrta pa je z ostalima dvema ostala v vrtcu. 

Tretjo skupino je na dan izvedbe sestavljalo vseh pet otrok. Otroci so, takoj ko smo 

prišli ven iz vrtca, ugotovili, da so prometni znak postavili na napačno stran. To so 

ugotovili z orientacijo po drugem objektu (kapelico in rastlino poleg kapelice). Ko smo 

pot nadaljevali, so opazili, da so na maketi pozabili narediti hišo na ovinku, drevesa in 

kaţipot za kmetijo Koren. Ko smo se ustavili pri kaţipotu za kmetijo Koren, je deklica 

na njihovi maketi točno pokazala, kje je ovinek, kje kmetija in kje bi morali narediti 

kaţipot za kmetijo Koren. Med sprehodom so ugotovili, da pot od kaţipota do kmetije 

ni pravilno narisana. Tudi tokrat je deklica povedala, da bi morala biti pot narisana 

naravnost, sami pa so naredili zavito cesto oz. kriţišče. Deklica, ki je med sprehodom 

opazila veliko napak, ni bila vključena pri izdelavi makete, saj je ta dan ni bilo v vrtcu. 

Zanimivo pa je to, da si je po pogovoru otrok iz njene skupine pot zelo dobro 

predstavljala. Otroci so pot opisovali s pojmi naprej, tja, naravnost, ovinek, navzdol, 

navzgor. Orientirali so se po objektih. Fotografijo makete so vrteli v vse smeri. 

Slika 45: Med potjo 

Slika 44: Pogovor pred odhodom 
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Slika 46: Pogovor  pred odhodom 

 

Slika 47: Med potjo 

 

Slika 48: Gledanje fotografije makete 

 

Slika 49: Iskanje razlik med fotografijo in 

realno sliko 

 

Četrta skupina otrok je zelo tiha skupina. Otrokom je bilo treba postavljati veliko 

vprašanj. Kot v vseh skupinah so otroci fotografijo makete obračali glede na to, kje se 

nahajajo. Zanimivo je bilo to, da ko sem otroke vprašala, kje na fotografiji makete je 

določen objekt, so se najprej zazrli v neposredno okolje, tu so ga poskušali poiskati, 

nato pa so ga poiskali na fotografiji. Otroci so se orientirali po objektih, ki so jih 

naredili na svoji maketi. Otroci niso prišli do ugotovitve, da določenih poti ne bi bilo 

treba narisati.  

Tej skupini se je pridruţila tudi deklica iz prve skupine, saj je tisti dan, ko je njena 

skupina odšla s fotografijo na sprehod, ni bilo. Deklica je sama izrazila ţeljo, dala sem 

ji fotografijo njene makete in odšla je z nami. Na tej maketi sta narejeni dve poti, po 

katerih lahko prideš nazaj do vrtca. Ker je bila deklica sama, ni prišlo do razhajanja 

mnenj, katera pot je prava. Izbrala si je pot, kjer ni potoka. Ugotovila je, da na njihovi 

maketi manjkata hiša pred kmetijo in hiša Lukove none (stara mama otroka iz skupine). 
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Slika 50: Pred odhodom 

 

Slika 51: Med potjo (četrta skupina in 

deklica iz prve skupine) 

 

Slika 52: Gledanje fotografije makete 

 

Slika 53: Gledanje fotografije makete 

 

Mlajši skupini otrok sta maketi naredili dokaj realni. Objekti so postavljeni skoraj vedno 

na pravem mestu, čeprav ti otroci ne obvladajo pojmov levo in desno. Tudi starejši 

skupini otrok sta si pot zapomnili in bi lahko brez mojega vodenja odšli po tej poti. 

Otroci so za opisovanje poti veliko uporabljali časovni odnos potem.  

 

TRETJA DEJAVNOST 

Tema:  Orientacija  

Vsebina: Orientiranje s pomočjo zemljevida (Lov za zakladom) 

Cilji: 

Otrok  

 se s pomočjo zemljevida uči orientirati v naravi; 

 opiše poloţaje predmetov v naravi, na zemljevidu; 

 iz posameznih delov sestavi celoto (sestavljanka); 

 spoznava, da si morajo vsi ljudje v določeni druţbi pomagati in sodelovati.  
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Oblike dela: skupna, skupinska 

Metode dela: metoda pogovora, metoda igre, sodelovanja, metoda neposrednega 

opazovanja 

Sredstva: paket z  zemljevidom, pismo, zaklad 

Viri in literatura:  

 Bahovec, E. D. idr. (2007). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.        

 

Metodični postopek 

UVOD:  Na vozičku z malico je paket. Preden jo začnemo deliti, ga otrokom pokaţem, 

vendar ga ne odpremo. Po zajtrku pa si ga vsi skupaj ogledamo in poskušamo ugotoviti,  

kaj bi bilo v njem. Kasneje ga odpremo. V njem sta pismo in zemljevid. V pismu piše: 

»Dragi otroci! Moral sem oditi domov, ne da se bi poslovil od vas. Lahko pa vam 

povem, da sem v trgovini dobil zemljevid, ki mi je pokazal pot do doma. Kupil pa sem 

še en zemljevid samo za vas, na katerem je pisalo, da pot pripelje do zaklada. Torej, 

predlagam vam, da odidete po zaklad. Ker pa sem dobil le en zemljevid, bo najbolje, da 

ga odidete iskat v štirih skupinah, saj je tudi zakladov več. Med potjo dobro opazujete, 

saj vas čakajo dodatne naloge, ki jih morate rešiti, da boste lahko prišli do zaklada. 

Srečno pot in veselo iskanje zaklada. Vaš prijatelj škrat Miki.«  

Vsi skupaj si ogledamo zemljevid in se pogovorimo o njem (legenda). Kasneje otroke 

pustim, da se sami odločijo, katera skupina bo prva odšla na pot. Ko prva skupina odide 

po zaklad, ostale tri odidejo na igrišče. 

JEDRO: S prvo skupino si še enkrat ogledamo zemljevid. Po pogovoru se odpravimo, 

kamor sami povedo. Na zemljevidu, kot tudi v naravi, bodo otroci videli rdeč klicaj. 

Vsak klicaj predstavlja določeno nalogo.  

Prvi klicaj – navodilo: Stopite pod drevo in zapojte pesem. Kasneje lahko pot 

nadaljujete. 

Drugi klicaj – navodilo: Stopite na drugo stran ceste in dobro prisluhnite uganki. Ko 

boste pravilno odgovorili, lahko pot nadaljujete. Uganka: 

          Kar troje očes ta čudna stvar ima:                    

                                   rdeče, rumeno in zeleno. 

                                   Kdor je na cesti, naj se po njih ravna, 

                                   če mu za varnost ni vseeno. (SEMAFOR) 
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Tretji klicaj  – navodilo: Skoraj ste ţe prišli do zaklada. Če pa ga ţelite najti, se vsi 

obrnite tako, da boste pred seboj videli kriţišče poti, po kateri hodite. Zaklad se nahaja 

na travniku, na levi strani. 

ZAKLJUČEK: Otroci dobijo zaklad (del sestavljanke) in z njim se vrnemo nazaj v 

vrtec. Del sestavljanke zalepimo na omaro. Še isti dan gre po zaklad druga skupina.  

 

Z ostalima dvema skupinama se na lov za zakladom odpravimo naslednji dan. Ko bo 

sestavljenka sestavljena, se pogovorimo o sliki sestavljanke. 

 

Analiza: 

Preden sem otrokom pokazala, kaj bo za malico, so nekateri opazili paket. Otrok, ki ga 

je opazil, je z navdušenjem rekel: »Poglej, na vozičku je darilo!« 

Otroci se med seboj niso mogli dogovoriti, katera skupina bo odšla prva na lov za 

zakladom, zato sem predlagala skupino mlajših otrok, saj je deklica, takoj ko je videla 

zemljevid, le-tega zavzeto začela brati. Pri branju sprva ni uporabila legende. Tudi ostali 

otroci je niso, zato sem jih seznanila z njo. Otrokom sem povedala, da jo ima vsak 

zemljevid, saj le tako lahko izvemo, kaj določen znak predstavlja.  

Preden sem otrokom povedala, kaj kateri znak predstavlja, so sami podali zanimive 

izjave, kaj naj bi določena barva in znak, ki je bil poleg narisan, pomenila. 

Izjave otrok: 

  Rumena barva (kriţ): »To pomeni, da sta dve poti.« 

 Roza barva (medved): »Vem, da je začetek v vrtcu, ker je tukaj narisana roza 

barva, in roza barva pomeni medvedke, sosednjo skupino. Lahko bi bil narisan 

tudi sonček, naša skupina.« 

 Svetlo modra barva (lopata): »To je lopata, gotovo bomo tam videli lopato v 

zemlji.« 

 Siva barva (hidrant): »Videli bomo gasilce, ki bodo gasili. Nekaj bo najbrţ 

gorelo.« 

 

Prva se je na lov za zakladom odpravila skupina mlajših otrok (tretja skupina). Otroci so 

sprva imeli teţave. Niso vedeli, kako bi uporabili zemljevid, da bi jim pomagal priti do 

cilja. Ţe takoj ko smo prišli pred vrtec, so otroci na zemljevidu pokazali, da smo čisto 

nekje drugje. Sama sem jih spodbudila, da pogledajo okrog sebe in povedo, kaj vidijo. 
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Dejali so, da smo pred vrtcem. Otroke sem nato spodbudila, da pokaţejo vrtec na 

zemljevidu. Ko so ga pokazali, sem s prstom po zemljevidu odšla po poti od vrtca 

naprej. Premaknila sem se do prve pike na zemljevidu, ki je bila narisana naprej od 

vrtca. Otroke sem vprašala, kaj naj bi ta pika pomenila. Nekateri so nekaj rekli, brez da 

bi pomislili. Nato pa sem se še enkrat z njimi pogovorila o legendi. Opazila sem 

dekličino reakcijo. Sama je hitro pogledala v legendo in povedala, da bomo videli 

hidrant. Otroke je celotno pot usmerjala in jim govorila, kaj bomo videli. Ostali so ji le 

sledili in občasno tudi pomagali. Ves čas so potrebovali mojo pomoč. Morala sem jih 

nenehno spraševati in jim postavljati vprašanja: »Kaj nam kaţe zemljevid, kaj bomo 

sedaj videli? Kje v okolju mi to vidimo? Ali kdo ţe vidi?« Ko se je pot bliţala cilju, je 

bilo vidno, da so tudi drugi počasi razumeli, kako nam zemljevid pomaga pri 

orientiranju. Otroci so se orientirali po pikah in s pomočjo teh barvnih pik so se 

orientirali po objektih v naravi, ki so jih te pike predstavljale.  

Pri opravljanju prve naloge otroci niso imeli teţav. Vedeli so, kje morajo stati, ko bodo 

peli pesem (pod drevesom). Pri drugi nalogi sem otrokom dejala, da najprej poslušajo 

navodila in nato naredijo, kot narekuje navodilo. Vendar otroci so kar stali na mestu, 

tudi ko sem jim navodilo prebrala dvakrat. Pri tretji ponovitvi navodila pa so stopili na 

drugo stran ceste in prisluhnili uganki. Tretja naloga pa je zahtevala pravilno postavitev 

in iskanje zaklada na levi strani. Ta naloga je bila za te otroke prezahtevna. Otroci niso 

še usvojili pojmov levo in desno, kar sem tudi ţe vnaprej predvidevala.  

Zemljevid so imeli ves čas obrnjen enako, niso vrteli v krogu. Razlog je bila gotovo 

legenda, ki so jo potrebovali med potjo. 

 

 

Zanimive izjave otrok med iskanjem zaklada: 

  »Ta pot je prava, ne tista (so pokazali z roko). Ker je na zemljevidu narisanih 

več hiš, kot pa jih je tam (pokazali z roko).« 

 Otrokom sem dejala, naj dobro opazujejo. Glave so obračali in gledali. Nato pa 

je en deček rekel: »Lahko grem po daljnogled domov, da bomo bolje videli.« 

 »Ej, tukaj na zemljevidu pa ni narisana tista hiša tam zadaj.« 
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Slika 54: Uvodna motivacija po malici 

 

Slika 55: Prva skupina (mlajši otroci) 

 

Slika 56: Prva naloga 

 

Slika 57: Druga naloga 



Praček, T. (2011). Orientacija in matematika v predšolskem obdobju. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta   

61 

 

 

 

 

 

 

 

Po zaklad so se kot naslednji odpravili starejši otroci (1. skupina). Ko smo prišli iz 

vrtca, sem otrokom dejala, naj pogledajo zemljevid in povedo, kam moramo oditi. Vsi 

so se hitro odpravili do glavne ceste, ko pa smo prišli do tja, sem jih vprašala, kam 

gremo sedaj. Vsi so pokazali pravo smer, deček je celo rekel, da gremo na levo. Ko pa 

sem jih vprašala, kako vedo, je deček dejal, da je tako narisano na zemljevidu. Vsi ostali 

pa so bili tiho. Otrokom sem dejala, naj mi na zemljevidu pokaţejo, kje smo. Nekateri 

so pokazali pravilno, drugi pa ne. Med seboj so se morali dogovoriti in na zemljevidu 

pokazati, kje se nahajamo. Otrokom sem dejala, naj pogledajo okrog sebe in povedo, kaj 

Slika 58: Pred gradbiščem 

Slika 59: Tretja naloga 
Slika 60: Zaklad 
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vidijo. Dejala sem jim, naj pogledajo tudi zemljevid in legendo. Takrat pa je en deček 

pokazal na zemljevid in rekel: »Tukaj smo. Tukaj je hidrant in tudi tukaj je siva pika in 

to pomeni, da je hidrant.« Otrok je ostalim povedal svoje razmišljanje. Pokazal jim je 

naslednjo piko, ki je bila rumena, in rekel, da bomo sedaj morali do kapelice. Takrat 

sem jih še enkrat vprašala, kam moramo zaviti in kako to vedo. Dejala sem jim, naj mi 

to pokaţejo tudi na zemljevidu. Otroci niso imeli več teţav. Povedali so, da moramo 

zaviti levo, iti mimo hidranta in tako bomo prišli naprej do kapelice. Od tu naprej otroci 

niso potrebovali mojih dodatnih vprašanj. Sami so povedali, kje bo naša naslednja 

postaja oz. kaj bomo videli. Sama sem navadno za njimi še enkrat ponovila njihove 

besede in pokazala na zemljevidu, kar so ţe oni pokazali. Le enkrat je prišlo do 

nesporazuma, ki pa so ga rešili. Niso se mogli odločiti, katero pot kaţe zemljevid, 

katera je prava. Deček je nato ostalim pojasnil, da je vinograd narisan nad potjo in ne 

pod potjo. 

Ta skupina otrok se je orientirala po objektih, ki so bili narisani na zemljevidu, in tudi 

po cesti, ki je bila narisana. Povedali so, da je ovinek oz. moramo zaviti na levo in 

desno. 

Pri opravljanju nalog otroci niso imeli teţav. Tudi pojma levo in desno imajo pravilno 

usvojena. Opazila sem, da je deček, ko sem dejala, da je zaklad na levem travniku, 

pogledal svoji dlani, četudi ni imel ničesar več napisano, in pravilno pokazal, kje je 

leva.  

 

Slika 62: Med potjo Slika 61: Starejši otroci (prva skupina) 
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Slika 63: Prva naloga 

  

 

 

 

Ko smo prišli z drugo skupino v vrtec, so otroci odšli zalepit še ostala dva dela 

sestavljanke na omaro. Tu je potekala prosta igra. 

Med prosto igro pa sem opazila dečka, ki je na list, brez kakršnega nagovora, risal 

zemljevid. Ko sem opazila, da je zaključil z risanjem, sem pristopila k njemu in ga 

vprašala, kaj je narisal. Ni mi ţelel povedati. Vprašala sem ga, ali je narisal zemljevid. 

Takrat mi je pritrdil. Povedal mi je, da je narisal pot, po kateri bo šel, da se bo skril 

bratu, ko ga bo lovil. Zemljevid je narisan dokaj realno, saj ta del vasi, kjer deček ţivi, 

dobro poznam.  

 

Slika 64: Druga naloga 

Slika 65: Zaklad 
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Slika 66: Opisovanje poti  

 

Naslednji dan je prva odšla na lov za zakladom skupina mlajših otrok. Z otroki smo se 

pogovorili o legendi in se nato poskušali odpraviti na pot. Otroci so točno vedeli, da se 

pot začne pred vrtcem, kazali so legendo, niso pa se znali orientirati, kje bi to bilo na 

zemljevidu. Z mojimi dodatnimi vprašanji so pokazali, kje se vrtec nahaja. Ko smo 

prišli do kapelice, je en otrok točno pokazal na zemljevidu, kje smo. Pri kapelici pa je 

prišlo do dvoma, katera pot je prava in katera ni. Otroci so bili v dilemi. Dva otroka sta 

trdila, da je treba iti levo, en otrok je trdil, da desno, en pa je ostal neopredeljen. Vsi 

otroci so kazali hiše v okolju, ki naj bi bile narisane tudi na zemljevidu. Otrokom sem 

dejala, naj se poskušajo sami dogovoriti, ker pa do tega ni prišlo, sem jim predlagala, da 

bo najbolje, da odidemo po eni poti in vidimo, ali je prava. Če pa ne bo prava, se bomo 

obrnili in prišli nazaj. Odločili so se, da gremo poskusit pot, ki je bila tudi prava. 

Ustavili smo se pri tistih hišah, za katere so otroci trdili, da so narisane na zemljevidu. 

Tam smo si ogledali zemljevid in otroci so povedali, kaj bomo videli, ko bomo pot 

nadaljevali (hidrant). Ko smo jo nadaljevali, je en otrok rekel: »Ej, tam je hidrant! 

Vidim hidrant, ja!« Tu smo se morali še enkrat ustaviti in pogovoriti, kaj bo sledilo. En 

otrok je hitro zagledal drevo in klicaj ter rekel: »Ja, tam je klicaj, na drevesu. Ja, ta pot 

je prava, saj sem vedel.« Z otroki v tej skupini smo hodili od pike do pike in tako prišli 

do cilja. Malo naprej od gradbišča se je otrokom te skupine zgodilo, da niso vedeli, po 

kateri poti naj gredo. Nihče ni podal nobenega argumenta, zakaj oditi po tisti poti, ki jo 

kaţe. Otrokom sem dejala, naj pogledajo okrog sebe in povedo, kaj vidijo. Predlagala 

sem jim, naj pogledajo tudi na zemljevid, če je tisto, kar vidijo, narisano. Nekdo je 

omenil vinograd in ga pokazal na zemljevidu. Tudi ostali so se strinjali, da je tisto prava 

pot. 



Praček, T. (2011). Orientacija in matematika v predšolskem obdobju. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta   

65 

 

Prva in druga naloga otrokom nista predstavljali teţav (pod drevo, na drugo stran ceste). 

Pri tretji nalogi pa nihče ni vedel, katera je leva stran. To sem jim sama povedala. 

Ta skupina je potrebovala veliko dodatnih vprašanj, večkrat sem jim morala tudi 

namigniti, kje se določen objekt v okolju nahaja. Glavno vlogo je imel deček, ki je 

usmerjal ostale otroke. Otroci v tej skupini so s pomočjo objektov, ki so bili narisani na 

zemljevidu, prišli do zaklada. Orientirali so se po njih. 

 

 

 

 

Slika 68: Dilema otrok, katera pot je 

prava 

 

Slika 67: Mlajši otroci (tretja skupina) 

Slika 69: Realna situacija 
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Slika 70: Prva naloga 

 

Slika 71: Druga naloga 

 

Slika 72: Gradbišče 

 

Slika 73: Tretja naloga 

 

 

Slika 74: Zaklad 

 

Zadnja skupina, ki se je odpravila po zaklad, je bila starejša skupina. Sprva se s to 

skupino nismo pogovorili, kaj pomeni določena barva kroga. Zanimalo me je, ali so si 

otroci zapomnili, zato sem jim rekla, naj si najprej ogledajo zemljevid in nato povedo, 

kam moramo oditi. Peljali so me do glavne ceste in rekli, da moramo »zaviti gor« (na 

levo). Ko pa sem jih vprašala, kje smo sedaj, so pokazali krog, ki je predstavljal vrtec. 

Ko pa sem jih vprašala, kako vedo, da je tam vrtec, je deklica odgovorila, da je ţe 
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včeraj, ko smo se pogovarjali, to povedala druga deklica. Z otroki smo si takrat še 

enkrat ogledali legendo in se pogovorili, kaj pomeni katera barva. Do zaklada smo prišli 

tako, da so otroci sami pogledali na zemljevid, pokazali na zemljevidu, kje se nahajamo, 

in v okolju poiskali tisti objekt. Enkrat pa je prišlo do teţave. Otroci so pogledali na 

zemljevid in dejali, da bo naslednja postaja, kjer se bomo ustavili, klicaj, nato pa 

kozolec z roţami. Vendar so v okolju klicaj spregledali. Ko smo prišli do postaje, ki je 

bila za klicajem, so otroci ugotovili, da klicaja nikjer ne vidijo. Takrat so malo pogledali 

okrog sebe in ga videli za seboj. Morali smo se vrniti po poti nazaj. Tam so rešiti nalogo 

in odšli naprej po poti, kjer smo bili ţe prej. Tudi v nadaljevanju poti je prišlo še dvakrat 

do dvoma, katera pot je prava. Rešili so jo sami, brez moje pomoči. Sama sem se 

vključila v pogovor, saj sem ţelela, da bi otroci uporabljali pojma levo in desno in ne 

samo tja in kje.  

Naloge jim niso delale teţav. Točno so vedeli, kaj morajo narediti in kam se morajo 

postaviti. Pojma levo in desno sta bila dobro izraţena, vsi otroci so ju pravilno 

uporabljali. Tudi ta skupina se je orientirala bolj po objektih kot po narisani poti.  
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Slika 75: Starejša skupina, prva naloga 

 

Slika 76: Druga naloga 

 

Slika 77: Dvom, katera pot je prava 

 

Slika 78: Dvom 

 

Zanimive izjave otrok med iskanjem zaklada: 

  »Narobe imaš obrnjen zemljevid, ker ne vidimo prav legende.« 

 Otroke sem vprašala, kaj bomo sedaj videli. Otrok je odgovoril: »Češnje!«  

Sama sem ţelela, da pogledajo na zemljevid in mi povedo, otrok pa se je orientiral v 

okolju. Sam je pravilno deloval, saj sama nisem postavila točnega vprašanja. 

 »Ma jaz tam spodaj (pokaţe z roko) vidim elektriko (električni steber). Tega pa 

ni na zemljevidu.« 

 

Izjave otrok o lovu za zakladom: 

 »Najbolj všeč mi je bilo, da smo zaklad »tam gori« iskali.« 

 »Najbolj mi je bilo lepo, ko smo odprli zaklad.« 

 »Fajn mi je bilo, da smo hodili toliko ur in potem dobili zaklad.« 

 »Dobro, da smo prišli tja, ne da bi vedeli, kam it.« 

 »Dobro, da smo imeli zemljevid, saj brez zemljevida ne bi mogli dobiti prave 

poti, se bi izgubili.« 
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Slika 79: Skupni zaklad 

 

4.4.1 Četrta dejavnost / nenačrtovana dejavnost 

 

Tema:  Orientacija  

Vsebina: Spontano risanje zemljevidov 

 

Analiza: 

Ko sem prišla zjutraj v vrtec, sem za eno mizo videla skupino otrok, ki so risali s 

flomastri. Stopila sem do njih in jih vprašala, kaj rišejo. Deklica mi je odgovorila: 

»Rišemo zemljevid, da bomo vedele, kako priti do Raven (zaselek v vasi, kjer je 

igrišče), ker bomo šle jutri na Ravne.« Skupina otrok je sama, brez mojega oz. 

vzgojiteljičinega nagovora, risala zemljevid. Do risanja je prišlo spontano. Otroci so 

risale vse do malice, brez nagovora pa sta dve deklici z risanjem zemljevid nadaljevali 

tudi po načrtovani dejavnosti in po spanju. Zemljevid sta končali naslednji dan zjutraj. 

Opazila sem, da sta na njem narisali dva objekta, ki ju mogoče brez mojih predhodnih 

dejavnosti ne bi narisali (kapelica, spomenik). Deklici sta objekte okrog vrtca in igrišče 

narisali takšne, kakršni so tudi v resnici.  

Po izdelku, ki je nastal spontano, je viden rezultat mojega mesečnega dela. 
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Slika 80: Risanje zemljevida 
 

Slika 81: Opazovanje drugih otrok 

 

Slika 82: Zemljevid 

 

Ko je potekala prosta igra, je veliko otrok prišlo do njiju in ju spraševalo, kaj rišeta. 

Takrat sem jim tudi sama predlagala, da lahko narišejo zemljevid. Predlagala sem jim, 

da narišejo zemljevid od vrtca do cerkve. Nastali so zanimivi zemljevidi.  

Deklica je z risanjem zemljevida začela pri cerkvi. Ko je cerkev dokončala, je nekaj 

časa gledala v list. Ko sem vzpostavila pogovor z njo, mi je povedala, da ne ve, kje na 
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listu naj nariše vrtec, ker ima zelo malo prostora. Dejala je, da vrtec ni blizu cerkve. S 

pomočjo pogovora sva prišli do ideje, da bi lahko dodala še en list. 

 

 

 

Deklica, ki je risala zemljevid v skupini z ostalimi otroki, je dejala, da bo sama narisala 

še en zemljevid od vrtca do šole. Dokaj natančno je narisala del zemljevida. Natančno je 

bil narisan tisti del, po katerem smo hodili, ko sem izvajala dejavnosti. Na zemljevidu 

so pot, ki od vrtca pelje na levo ali desno, kapelica in hiša pred ovinkom ter pot, ki pelje 

k domačiji Koren. 

 

Slika 84: Zemljevid 2 

 

Slika 83: Zemljevid 1 
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Ostali zemljevidi 

 

Slika 85: Zemljevid 3 

 

Slika 86: Zemljevid 4 

 

Slika 87: Zemljevid 5 
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4.5 Povzetek ugotovitev 

 

 Kako se otroci s pomočjo pripomočkov (makete, zemljevida) za orientiranje 

znajdejo v prostoru? 

 

Otroci iz skupine Sončkov so imeli zelo različna predznanja z orientiranjem v prostoru s 

pomočjo pripomočkov.  

Z maketo so se vsi otroci prvič srečali, ko so jo sami izdelovali. Ob izdelovanju so 

imele vse skupine teţave, nekatere manjše, druge večje. Otrokom je orientacija na 

ploskvi delala veliko problemov. Izkušnje, ki so jo dobili v okolju, niso znali prenesti na 

ploskev. Tri skupine so določene objekte na maketi narisale, kot da jih vidijo pred seboj 

in ne s projekcije gledanja od zgoraj, s ptičje perspektive. Objekti so postavljeni skoraj 

vedno na pravem mestu, čeprav vsi otroci ne obvladajo pojmov levo in desno.  

Med sprehodom s fotografijo makete sem opazila, da so fotografijo makete vrteli v vse 

smeri in jo postavljali tako, da jim je v tistem trenutku dala pravo informacijo. Pri 

branju makete niso imeli teţav, saj so točno vedeli, kje na maketi stoji določen objekt.  

Z zemljevidom se je srečala ţe večina otrok, sami pa ga niso še nikoli uporabljali, da bi 

z njegovo pomočjo prišli do cilja. Mlajši otroci so imeli teţave. Ves čas jih je bilo treba 

spodbujati, da opazujejo okolico in povedo, kaj vidijo. Otroci so se orientirali s pomočjo 

pik in objektov v naravi, ki so jih te pike predstavljale. Starejši skupini otrok pri 

dejavnosti, kjer se je uporabljal zemljevid, nista imeli teţav. Otroci so se orientirali po 

objektih, ki so bili narisani na zemljevidu. Ena izmed starejših skupin se je orientirala 

tudi po cesti, ki je bila narisana. Povedali so, da je narisan ovinek oz. moramo zaviti na 

levo ali desno. Zemljevid so imeli vsi ves čas obrnjen enako, niso ga vrteli v krogu. 

Razlog je bila gotovo legenda, ki so jo potrebovali med potjo. 

 

 Katere izraze, povezane s prostorskimi razmerji, otrok uporablja (npr. na, 

v, pod …)? 

 

Prišla sem do ugotovitve, da otroci v pogovoru med seboj oz. z menoj, brez dodatnih 

vprašanj, uporabljajo drugačne besedne izraze kot v pogovoru z mano in mojimi 

dodatnimi vprašanji.  
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V pogovoru med seboj in z menoj so vsi otroci uporabljali izraze:  

 naprej, nazaj, sem, tja (za opisovanje poti prevoznega sredstva), 

 v, na (za opisovanje okolice), 

 pred, spredaj, v, za (med izdelavo makete sprehoda), 

 gor, dol, 

 pod. 

 

V pogovoru z mano oz. z mojimi dodatnimi vprašanji pa so starejši otroci poleg teh 

izrazov, ki so povezani s prostorskimi razmerji, uporabili tudi pojme: 

 zgoraj, spodaj na objektu, 

 zgoraj, spodaj, levo, desno na ploskvi, 

 levo, desno v okolju. 

 

 Kako uspešno otroci rešujejo naloge iz prostorskih odnosov? 

 

Rezultati projekta pokaţejo, da obstajajo razlike v razumevanju prostorskih predstav 

med mlajšimi in starejšimi predšolskimi otroki. Mlajši otroci potrebujejo več dodatnih 

vprašanj, da uspešno rešijo nalogo. Čeprav sem menila, da bodo zanje določene 

dejavnosti prezahtevne (sprehod s fotografijo makete in iskanje razlik med maketo ter 

realnim okoljem), so tudi te uspešno rešili – seveda z dodatnimi vprašanji. Pri 

dejavnosti lov za zakladom, tretji nalogi, je bilo vidno, da je le-ta zanje prezahtevna, kar 

sem ţe vnaprej predvidevala, saj otroci nimajo še usvojenih pojmov levo, desno. Naj 

omenim, da z otroki nisem izvajala dodatnih vaj za usvojitev le-teh.   
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ZAKLJUČEK   

 

 

Učitelj v šoli reče »Štej do 10« ali »Preberi račun, ki je zapisan na šolski tabli«, lahko 

reče tudi »Katero število je predhodnik ter naslednik števila 4?« … Odgovor na ta 

vprašanja, navodila nam je znan. Vse to se nam odraslim zdi samoumevno in povsem 

preprosto, vendar se otrok z nami ne bo strinjal. Znanje s področja orientacije je eden 

izmed pomembnih pogojev za razrešitev teh vprašanj. To znanje je treba začeti usvajati 

na lastnem telesu. 

Res je potrebno, da se otrok orientira najprej glede na sebe, nato svoje znanje nadgradi z 

orientacijo glede na drugo osebo ali predmet. Z usvojenim znanjem orientiranja pa ţe 

lahko uporablja izraze, s katerimi opiše prostorski poloţaj osebe, predmeta. Ko te pojme 

usvoji, svoje znanje nadgrajuje na višjo stopnjo in s pomočjo znanja s področja 

orientacije, matematike ter drugih znanj lahko odgovori na učiteljeva vprašanja (štej do 

10, preberi račun, predhodno število, naslednik …). 

 

S tem, ko sem prebirala literaturo in se poglobila v orientacijo, lahko povem, da sem 

pridobila nova spoznanja, ki mi bodo pomagala pri bodočem delu. Prišla sem do sklepa, 

da se z orientiranjem ljudje srečujejo ţe vrsto let, čisto na vsakem koraku. Tudi za 

otroka je to ena izmed ključnih stvari, ne glede na to, kje je in kaj počne (doma pri igri, 

na počitnicah, ko opazuje mravljišče v gozdu …). Zavedam se tudi, da morajo biti 

dejavnosti različne, otroci pa morajo biti aktivni, da laţje usvojijo znanja, ki jih bodo 

potrebovali skozi celotno ţivljenje. Aktivno usvajanje znanja se je pri mojem izvajanju 

dejavnosti pokazalo kot nekaj pozitivnega. Otroci so resnično doţivljali vsebine iz 

orientacije. Čeprav so pri nalogah potrebovali dodatna vprašanja, ki so jim pomagala do 

cilja, jim to ni uničilo ţelje po raziskovanju. Dalo jim je še dodaten zagon. Poudarim 

lahko, da je poučevanje orientacije zelo zabavno in sproščujoče, saj dejavnosti ni treba 

izvajati v igralnici, ampak lahko večino dela izvajaš v naravi, na sveţem zraku. Naj še 

poudarim, da sem skupaj z otroki tudi sama pridobila nova znanja in izkušnje. Te mi 

bodo gotovo pomagale pri nadaljnjem delu.  
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