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POVZETEK 

 

Diplomsko delo obravnava vpeljevanje matematičnega pojma vzrok–posledica s projektnim 

delom v skupino otrok, starih 5–6 let. 

Vpeljava tega pojma še ni izčrpno raziskana, zato o njem obstaja malo literature. Cilj 

diplomskega dela je načrtovati, izvesti in analizirati projektno delo, s pomočjo katerega bo 

prikazan sodoben način vpeljave matematičnega pojma vzrok–posledica v vrtec. Pri projektnem 

delu pa je bil cilj upoštevati procesni pristop, konstruktivistični način učenja pojmov, Hejnyjevo 

metodo in model za izvajanje dejavnosti v projektu Nrich ter skozi dejavnosti prikazati 

povezovanje področja matematike z ostalimi področji Kurikuluma za vrtce. 

V teoretičnem delu najprej na splošno opišem, kako naj bi vzgojitelj na čim bolj optimalen 

način vpeljeval matematične pojme. Nato podrobno opišem pojem vzrok–posledica in ob tem 

predstavim različne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost vpeljave matematičnih pojmov. 

Podrobneje predstavim tudi projektno delo. 

V empiričnem delu predstavim projektno delo, ki je zajemalo šest postopnih dejavnosti za 

vpeljevanje pojma vzrok–posledica. Podrobno opišem načrtovanje in izvedbo projektnega dela 

ter analizo učinkovitosti takega načina dela pri vpeljevanju tega pojma. Z izvedbo projektnega 

dela želim ugotoviti, ali je projektno delo ustrezen način za vpeljevanje pojma in ali otroci lahko 

povežejo podobnosti izkušenj med različnimi področji spoznavanja pojma ter te povežejo v 

strukturirano shemo o pojmu. Z analizo ugotovim, da je projektno delo ustrezen način za 

vpeljevanje pojma vzrok–posledica, saj poteka daljše časovno obdobje, ki prispeva k 

učinkovitemu spoznavanju pojma. Ugotovim tudi, da je večina otrok povezala različne izkušnje 

v strukturirano shemo o pojmu. 

Ključne besede: matematični pojmi, pojem vzrok–posledica, projektno delo, izkustveno 

učenje. 

  

  



 

INTRODUCTION OF THE TERM CAUSE-CONSEQUENCE 

THROUGH PROJECT WORK IN THE AGE GROUP 5-6 YEARS 

ABSTRACT 

The thesis discusses the introduction of the mathematical term cause-consequence through 

project work in a group of children, aged 5-6 years. 

The introduction of this term has not yet been researched comprehensively, therefore there is 

only some literature about it. The goal of the thesis is to plan, perform and analyse the project 

work, showing a modern way of introducing the mathematical term cause-consequence into the 

kindergarten. The goal of the project work was to follow the process approach, the constructivist 

way of learning, the Hejny method and the Nrich project model for performing activities and to 

present the connection of mathematics with other fields from the Curricula for kindergartens 

through activities.  

In the theoretical part we initially describe how educators should most optimally introduce 

mathematical terms. We then thoroughly describe the term cause-consequence and at the same 

time present different factors, influencing the successfulness of the introduction of 

mathematical terms. We also thoroughly present the project work.  

In the empirical part, we present the project work, consisting of six gradual activities to 

introduce the term cause-consequence. We thoroughly describe the planning and execution of 

the project work and the analysis of efficiency of such type of work for the introduction of this 

term. With the execution of project work, we want to find out, if project work is a suitable way 

to introduce the term and if children are able to connect the similarities of different fields of 

learning the term and if they connect them into a structured scheme about the term. Through 

the analysis we find that project work is a suitable way to introduce the term cause-consequence, 

since it takes place for a longer period of time, which contributes to efficient learning of the 

term. We also find that the majority of children has connected the experiences into a structured 

scheme about the term 

Keywords: mathematical terms, term cause-consequence, project work, learning by doing. 
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1 UVOD 

Področje matematike je že zelo zgodaj prisotno v otrokovem življenju. Kurikulum za vrtce 

predvideva sistematično spoznavanje otroka s tem področjem že v predšolski dobi, zato otrok 

že v predšolski dobi začne spoznavati matematične pojme na sebi primerni razvojni stopnji. 

Odrasli mu lahko pomen pojmov predamo na tri načine: poučevanje s primeri, poučevanje prek 

definicij, spodbujamo samostojno spoznavanje pojmov (Marentič Požarnik, 2011). Ker se 

trenutno kot najbolj ustrezno metodo zagotavlja aktivno učenje, je najboljši način za učenje o 

pojmih samostojno oblikovanje pojmov, ki ga zagovarja konstruktivizem. Vzgojitelj mora z 

namenom, da lahko otroku matematične pojme poda na tak način, pripraviti aktivnosti, ki 

temeljijo na interakciji med konkretno aktivnostjo in miselno aktivnostjo, in se zavedati, da 

ravnovesje med njima določajo starost otroka, sposobnosti otroka, narava matematičnega 

pojma in dostopnost ustreznih materialov. Z opazovanjem dela v enem od vrtcev sem ugotovila, 

da o vpeljevanju pojma vzrok–posledica še ni veliko znanega in da vzgojitelji v praksi tega ne 

počnejo v večji meri, zato sem želela zbrati teorijo o tem in teoretične napotke praktično 

preizkusiti v praksi. 

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

predstavim glavne značilnosti zgodnjega učenja matematike, predvsem aktivno učenje in 

reševanje problemov. Bolj podrobno predstavim razvoj matematičnih pojmov pri otrocih in 

dejavnike, ki vplivajo na proces poučevanja o pojmih (način, ki ga izberemo za poučevanje, 

kognitivni konflikt, reprezentacije in učenje v majhnih skupinah). Nato predstavim tudi 

Hejnyjeve principe (Hejny, 2017) in uporabo Nrich modela dejavnosti (Pennat in Woodham, 

2014), ker se je oboje izkazalo za pomemben dodaten dejavnik pri poučevanju o pojmih. Na 

koncu teoretičnega dela predstavim tudi glavne značilnosti projektnega dela in ravni, po katerih 

poteka. 

V empiričnem delu predstavim načrtovanje in izvedbo projektnega dela, katerega glavni cilj je 

vpeljava matematičnega pojma vzrok–posledica v starostno skupino 5–6 let. Nato prek 

različnih analiz povzamem ugotovitve in odgovorim na zastavljeni raziskovalni vprašanji. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 UČENJE V VRTCU IN ZGODNJE UČENJE MATEMATIKE 

Po uradni Unescovi definiciji je učenje vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, 

razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in je ne moremo pripisati fizični 

rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev (Marentič Požarnik, 2011). 

V zadnjem stoletju se je oblikovalo preko 50 teorij učenja (asociativistične, 

(neo)behavioristične, gestalistične, kognitivno-konstruktivistične, humanistične in 

kibernetično-informacijske) (Marentič Požarnik, 2011). Iz Unescove definicije je razvidno, da 

do učenja pride na podlagi posameznikovih izkušenj, interakcij z ljudmi in interakcij z njegovim 

fizikalnim in socialnim okoljem. V vrtcih načrtovanje učenja trenutno poteka na podlagi 

Kurikuluma za vrtce, ki temelji na procesno-razvojnem modelu vzgoje. Zanj je značilno 

predvsem to, da učenje ni prenos že izdelanih obrazcev znanja, vrednot in veščin s starejše na 

mlajšo generacijo, pač pa, da je to relativno načrtni sistem dejavnikov, ki podpirajo razvoj 

otrokovih osebnostnih lastnosti in potencialov prek ustreznih vzpodbud in samoaktivnosti otrok 

(Kroflič, 2001). 

Prav takšen je tudi namen zgodnjega učenja matematike, ne poudarja se le učenje, ampak 

odkrivanje, razmišljanje ob tem in nadgrajevanje znanja. Ti elementi sestavljajo aktivno učenje, 

ki ga definiramo kot učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter stopa v interakcijo z 

ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruira novo razumevanje (Hohmann in Weikart, 

2005). Za aktivno učenje je značilno tudi, da se vzgojitelj zaveda, da matematika ni neko že 

vnaprej dano in sklenjeno znanje, temveč vselej aktivno razmišljanje, zato znanja ne predaja na 

transmisijski način, ampak otroke spodbuja k lastnemu konstruiranju znanja. To najlažje doseže 

z vnaprej oblikovano problemsko situacijo in podporo otrokom pri njihovem osebnem 

prizadevanju za iskanje možnih rešitev (Vrbovšek, 2009).  

Pri takem načinu učenja matematike se izpostavi temeljna značilnost učenja matematike: 

reševanje problemov. Problem je temeljna motivacija za otroka in po navadi nekaj, česar ne 

znamo rešiti. Otroci si matematični pojem prizadevajo razumeti, če jih v njem zajeti problem 

zanima, so zanj motivirani. Ob problemu so izzvani, da povežejo predhodne vsakdanje izkušnje 

(semantična shema) z novimi situacijami, razvijajo prilagodljivost in ustvarjalnost v procesu 

reševanja problema. Dobro je, da se otroci že v zgodnjem otroštvu postopno uvajajo v reševanje  

problemov, ki jih bodo srečevali vse življenje, se učijo strategij reševanja problemov in se ob 

tem vidijo kot uspešne reševalce ter vztrajajo, ko postane težko (Gifford, 2017). 
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Pomembno je torej, da otroci matematiko doživljajo kot nekaj, kar je koristno in potrebno za 

življenje, zato vedno izhajamo iz njihovega sveta, tako realnega kot imaginarnega. Pri tem je 

zelo uporabna metoda igre (Vrbovšek, 2009).  

2.1.1 Razvijanje matematičnih pojmov 

Gagne (Marentič Požarnik, 2011, str. 51) pojme opredeli kot enote in orodja mišljenja, ki 

organizirajo naše izkušnje in dajejo osnovo za posploševanje in zahtevnejše miselne operacije. 

Po njegovi definiciji oblikovanje pojmov pomeni razvrščanje po bistvenih značilnostih, 

primerjanje več posameznih predstavnikov in ugotavljanje, kaj imajo skupnega in kaj jih 

razlikuje od drugih predstavnikov. S tem stvari in pojave iz svojega izkustva razvrstimo v 

razrede oziroma kategorije z določenimi skupnimi značilnostmi in tako kategorijo 

obravnavamo kot celoto. Tako lahko rečemo, da je pojem opredelitev značilnosti in pojavov na 

osnovi skupnih in abstraktnih načel oziroma nekakšna skupna predstava o predmetih oziroma 

pojavih (Marjanovič Umek, Zupančič idr. 2004). 

Poznamo več vrst pojmov. Razdelimo jih na naslednje kategorije (Marentič Požarnik, 2011, str. 

51): 

• konkretni (izhajajo iz neposredne čutne izkušnje (npr. hiša)) in abstraktni (s čuti so 

nezaznavni (npr. demokracija)), 

• primarni (so dostopni čutilom (npr. rdeč, zelen)) in sekundarni (so drugotni, izpeljani iz 

primarnih (npr. barva)), 

• preprosti (npr. trikotnik – število stranic) in zapleteni (npr. zdravje), 

• konjuktivni (elementi se seštevajo (npr. kvadrat ima štiri enake stranice in štiri kote)), 

• disjunktivni (elementi se odštevajo (npr. enostarševska družina je brez očeta ali 

matere)), 

• odnosni (sem sodijo na primer desen, večji, zgoraj, vzrok–posledica). 

Otroci vse naštete kategorije pojmov spoznavajo s pridobivanjem izkušenj o pojmih na 

praktičen način že v predšolski dobi. Primer tega je konkretni in primarni pojem bolečina. Z 

opazovanjem 1-letnih otrok v vrtcu se da razbrati, da otrok bolečino hitro občuti z lastnimi 

čutili, ko še ne zna govoriti, občutenje bolečine pokaže z jokom, ko začne govoriti, se hitro 

pojavi tudi poimenovanje bolečine (sploh če mu jo zada sovrstnik (ava, buba, boli itd.)). Zaradi 

teh zgodnjih izkušenj se kar kmalu pojavi tudi zavedanje, kaj je vzrok za bolečino in zakaj je 

bolečina posledica (tega ne poimenujejo vzrok in posledica, poznajo pa logično zaporedje, da 

če bodo skakali po stopnicah, lahko padejo in jih bo bolelo).  
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Oblikovanih je veliko teorij, kako tvorimo pojme, vendar ne obstaja enotna teorija. Pri vseh je 

poudarjen pomen jezika oziroma besednega izraza za pojem. Z besedami drugemu sporočamo 

vsebino pojma. Učenje besede in pojma sta dva ločena procesa. Pojem lahko obvladamo, še 

preden imamo zanj ustrezno besedo, ali pa uporabljamo vrsto izrazov za pojme, ne da bi 

obvladali njihov pomen. Pojmov se po navadi ne učimo ločeno, povežemo jih v mrežo 

organiziranega znanja, ki je del naših teorij, pojmovanj o svetu, o tem, kako stvari delujejo in 

kako so med seboj povezane (Marentič Požarnik, 2011). 

S tvorjenjem pojmov pridobimo: red in organizacijo v neurejenem, kaotičnem svetu občutkov; 

pomagajo nam prepoznati predmete in pojave okoli nas; omogočajo uporabo jezika; vnašajo 

ekonomičnost in zmanjšujejo potrebo po nenehnem učenju itd. (Marentič Požarnik, 2011). 

Razvoj pojmov pri otrocih je tesno povezan z njihovo razvojno stopnjo mišljenja, odvisen je 

predvsem od razvoja njihovih miselnih in govornih struktur oziroma od načina njihove 

reprezentacije. To je s svojo teorijo o razvoju mišljenja od rojstva do mladostništva potrdil 

psiholog Jean Piaget. Otroke, stare 4–6 let, je uvrstil na predoperativno stopnjo mišljenja v svoji 

spoznavni teoriji. Ena od značilnosti te stopnje je simbolno mišljenje, ki otroku daje sposobnost 

rabe slik, besed, gibov, likovnih izrazov kot simbolov za označevanje nečesa drugega. 

Sposobnost rabe simbolov mu omogoča bolj fleksibilno mišljenje, razmišljanje o preteklih in 

prihodnjih dogodkih in s tem preseganje relativno omejenih zaznavno-gibalnih izkušenj, kar so 

bistvene sposobnosti, ki jih otrok potrebuje pri razvoju pojmov (Marjanovič Umek idr., 2004). 

Obstajata dve poti učenja: samostojno odkrivanje pojmov in pridobivanje obstoječih pojmov v 

procesu asimilacije in akomodacije na osnovi spraševanja in besednih razlag (Marentič 

Požarnik, 2011). Procesa pridobivanja pojmov in besednih izrazov potekata običajno 

vzporedno. Otrokovi prvi pojmi (predpojmi) so nejasni, netočni, preozki, preširoki. Pojmi se 

razvijajo postopno in skozi daljše časovno obdobje, pomembno je tudi medpodročno 

povezovanje (Marentič Požarnik, 2011). Z razvojem se spreminjata kakovost pojmov in način, 

kako otroci oblikujejo posamezne pojme, odnose med njimi in jih povezujejo v spoznavne 

strukture (Marjanovič Umek idr., 2004). Pri oblikovanju matematičnih pojmov sta bistvena dva 

procesa. Prvi je pridobivanje izkušenj, ki temelji na miselni shemi usmerjene aktivnosti 

(reševanje problemov in samostojno odkrivanje). Drugi pa je uvrščanje pridobljenih izkušenj v 

obstoječe okvire izkušenj (semantična shema (pojmi z vsakdanjega področja) in strukturirana 

shema (pojmi z matematičnega področja). Pri tem je pomembno tudi, da se učimo ozaveščati 

podobnosti naših izkušenj (abstrahiranje), ki jih pridobivamo o nekem pojmu, in potem te 
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izkušnje povežemo najprej v generični pojem in nato v vedno bolj abstraktni pojem (Hejny, 

2017 ). 

2.1.1.1 Poučevanje pojmov 

Znano je, da na proces poučevanja o pojmih vplivajo način, ki ga izberemo za poučevanje, 

kognitivni konflikt, reprezentacije in učenje v majhnih skupinah (Hejny, 2017). 

Marentič Požarnikova (2011) predstavi tri načine poučevanja pojmov: poučevanje pojmov s 

primeri (z njimi poučujemo konkretne pojme), poučevanje pojmov prek definicij (z njimi 

poučujemo abstraktne pojme) in konstruktivistično poučevanje pojmov. Študije so pokazale, da 

konstruktivistično poučevanje pojmov omogoča bolj trajne rezultate, saj se odrasli vračajo na 

pojme, ki so jih usvojili v otroštvu. Ta način daje velik poudarek spreminjanju obstoječih, zlasti 

napačnih pojmov in idej in pomembno je, da jih spreminjamo že v otroštvu (Hejny, 2017). 

Poteka po naslednjih stopnjah: izhajanje iz že pridobljenih izkušenj otrok (kaj o pojmu že vedo, 

kakšne so njihove predstave), samostojno pridobivanje novih izkušenj otrok, socialno-

kognitivni konflikt (ter s tem povezovanje semantične in strukturirane sheme), ozaveščanje 

podobnosti izkušenj, stalna interakcija med konkretno in miselno aktivnostjo, ubeseditev novih 

opredelitev pojma  (matematiziranje) in srečevanje s ključnimi dejavniki pri oblikovanju 

pojmov (protiprimeri, motnje) (Marentič Požarnik, 2011).  

Kognitivni konflikt nastane, ko je otrok nezadovoljen s svojo konceptno predstavo. Sprožimo 

ga s smiselno postavljenimi vprašanji, izzivi, problemskimi situacijami in vpliva na notranjo 

motivacijo otrok. Otroci prek kognitivnega konflikta začutijo potrebo po razširitvi znanja in 

tako lahko novo znanje povežejo v mrežo obstoječega znanja. Otroci bodo sprejeli pomen 

učenja novih vsebin, če bodo razumeli, da morajo obstoječe znanje razširiti, ker je njihovo 

znanje preskromno, da bi bili kos določenim problemom. Tako v njih nastane potreba po uvedbi 

novih pojmov in znanj, to pa je pravi čas za njihovo uvedbo. Kognitivni konflikt pomaga 

spreminjati napačne ali nepopolne predstave, spreminja uvid v smiselnost učenja novih vsebin, 

novo znanje navezuje na obstoječo mrežo in povezuje znanje (Žakelj, 2003). 

Otroci globje razumejo pojem, če imajo možnost prehajati med različnimi reprezentacijami 

pojma.  Reprezentacija je nekaj, kar stoji nekje namesto nečesa drugega. Pri vsaki reprezentaciji 

moramo definirati: reprezentativni svet, svet, ki ga reprezentirajoči svet prikazuje, kateri vidiki 

so predstavljeni, katere vidike reprezentativnega sveta predstavlja in povezanost med svetom, 

ki se predstavlja, in reprezentirajočim svetom (Hodnik Čadež, 2014). Učni proces bi moral biti 

zgrajen iz naslednjih ravni: uporaba ene reprezentacije, uporaba več reprezentacij sočasno, 
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gradnja povezav med posameznimi reprezentacijami in integracijo reprezentacij v fleksibilno 

prehajanje, ker biti uspešen v matematiki pomeni imeti bogato mentalno reprezentacijo pojma 

(Žakelj, 2003).  

Bruner je razvoj matematičnih pojmov predstavil v modelu, ki vsebuje štiri glavne stopnje 

razvoja (Vrbovšek idr., 2009): 

I. Konkretna stopnja: 

1. zastavitev konkretne problemske situacije, 

2. analiza izhodiščne problemske situacije, 

3. izvedba aktivnosti: igranje situacij ali predstavitev s predmeti. 

II. Grafični stopnja: 

1. shematizacija dejavnosti (risba, skica), 

2. shematizacija dejavnosti s sistematičnimi prikazi. 

III. Simbolni stopnja: 

1. prikaz dejavnosti v še splošnejši obliki. 

IV. Uporaba razvitega pojma v novi situaciji (razvit pojem deluje kot inštrument). 

Stopenj ne smemo gledati statično, kot da bi razvoj pojmov potekal najprej samo na konkretni 

stopnji, nato na grafični in nato še na simbolni. Te različne predstavitvene stopnje moramo 

pojmovati zelo fleksibilno in jih različno vključevati v proces učenja. Pomembno je, da v vrtcu, 

ko je otrok še na predoperativni oziroma konkretni stopnji mišljenja, nikdar ne izpustimo 

konkretne stopnje, hkrati pa tudi ne sme biti prekratka (Vrbovšek idr., 2009). 

Podobno je razvoj pojmov po stopnjah opredelil tudi Dienes (1974) na podlagi Piagetovega 

dela (Dienes, 1974): 

1. Princip dinamičnosti (pri njem prehajamo med dvema reprezentacijama; npr. število 5, 

otrok otipa in prešteje 5 žog, 5-krat zaploska, objame 5 dreves). 

2. Princip konstrukcije (pri njem je otrok aktivno udeležen v procesu učenja, miselno 

aktiven, ima možnost izkušenj, kjer pokaže svojo ustvarjalnost, ima postavljen izziv. 

Otrok utemeljuje (zakaj), opisuje (kaj), razširja situacije (kaj se zgodi, če itd.) in 

predstavlja svoje ideje (reprezentacija idej) (Pennat in Woodham, 2014). 

3. Predstavna spremenljivost (prehajanje med tremi reprezentacijami) 

Konkretna reprezentacija, zanjo je značilno, da omogoča rokovanje (igrača avtomobil). 
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Grafična reprezentacija (fotografija igrače avtomobila). Simbolna reprezentacija (risba 

igrače avtomobila, drugače matematični simboli). 

4. Konceptualna spremenljivost (večdimenzionalnost pojma, npr. otrok pozna vzorec na 

črti, v prostoru in na ploskvi). 

Pri reprezentacijah je zelo pomembno tudi razumevanje, ki pomeni konstruirati povezave med 

reprezentacijami obstoječega znanja in novimi reprezentacijami. Reprezentacija je bogata, če 

vsebuje veliko povezanih vidikov tega koncepta. Če ima premalo vidikov koncepta, se to 

pokaže pri reševanju problemov, saj najmanjša sprememba v strukturi problema zavira njegovo 

reševanje (Žakelj, 2003). 

Učenje pojmov temelji tudi na komunikaciji o njih (matematiziranju). To v veliki meri 

zagotavlja učenje v majhnih učnih skupinah. Za igro in učenje v majhnih skupinah odrasli 

izbere 5–10 otrok, pripravi materiale in načrtuje osnovni okvir poteka dejavnosti. Pomembno 

je, da se ta skupina vsak dan zbere v intimnem okolju z istim odraslim. Pod takimi pogoji igra 

in učenje v majhnih skupinah otrokom omogočata, da uporabljajo materiale, z njimi 

eksperimentirajo, se pogovarjajo o odkritjih in rešujejo probleme, na katere naletijo. Majhna 

skupina otrokom nudi prostor za interakcije med vrstniki, bolj pristen odnos, lažje dogovarjanje 

in izražanje rešitev (Hohma in Weikart, 2005). 

2.1.1.2 Razvoj pojma vzrok–posledica  

Pojem vzrok–posledica sodi v skupino odnosnih pojmov. Po SSKJ ima beseda vzrok naslednji 

pomen: kaj naredi, da kaj nastane, se zgodi. Beseda posledica pa je razložena takole: stvar glede 

na tisto, iz česar izhaja. Iz teh dveh pomenov lahko povzamem, da je za razumevanje in pravilno 

uporabo pojma vzrok–posledica najbolj potrebno vedeti in razumeti, kakšnemu dogodku lahko 

rečemo vzrok in kakšnemu posledica (ustrezno poimenovanje), v kakšnem vrstnem redu si 

sledita pojma vzrok in posledica (poznavanje in pravilna uporaba konceptualne 

spremenljivosti) in ali za en vzrok obstaja le ena možna posledica in obratno. V Kurikulumu za 

vrtce (1999) je zanj pod področjem matematike opredeljen poseben cilj: otrok spoznava odnos 

med vzrokom in posledico. O tem pojmu je v predšolskem obdobju znano, da se otrok že v 

prvem letu življenja uči razumeti vzrok in posledico in z vsakodnevnimi dejavnostmi velikokrat 

vadi poznavanje posledic svojih dejanj. Ob vaji si pridobi splošne izkušnje o izražanju o 

odvisnih dogodkih in jih tudi zna opisati v pravilnem vrstnem redu. Željo po razumevanju 

odnosov med vzroki in posledicami po svoje izraža v obdobju spraševanja z »zakaj«. Čim 
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hitreje pridobi izkušnje in znanje o povezavi med vzrokom in posledico, bolje se bo znašel v 

svojem svetu in v šoli (Japelj Pavešič, 2001). 

2.1.2 Hejnyjevi principi kot pomemben dejavnik pri oblikovanju pojmov 

Pri načrtovanju matematičnih dejavnosti, ki temeljijo na aktivnem učenju in socio-

konstruktivističnem načinu, so nam v pomoč Hejnyjevi principi, navedeni na spletni strani: 

http://www.h-mat.cz/en/principles, ki jih v nadaljevanju opišem in podkrepim s primeri 

vključitve principov v proces spoznavanja pojma vzrok–posledica, nekatere pa dopolnim še z 

definicijami drugih avtorjev. 

1. Grajenje miselnih shem 

Shema je zbirka medsebojno povezanih delov znanja, ki jih imamo o znanem pojmu. Sheme se 

postopoma spreminjajo. Osnova matematičnih shem je proces abstrahiranja oziroma 

ozaveščanja podobnosti izkušenj, s čimer povezujemo semantično in strukturirano miselno 

shemo in postopno oblikujemo abstraktne pojme.  

Za pojem vzrok–posledica ta princip lahko udejanjamo tako, da otrokom pripravimo aktivnosti, 

s katerimi lahko postopno prehajajo iz semantične v strukturirano miselno shemo o pojmu. 

Otroci lahko prek praktičnih nalog postopno povezujejo dejavnike pojma, ki ga opredeljujejo: 

predznanje o pojmu, vpeljevanje matematičnega poimenovanja dogodkov, ki pomenijo vzrok 

in posledico (obenem pa tudi pomoč z vprašanjem, kaj se zgodi, če …), vrstni red uporabe teh 

dveh pojmov (proti primeri) in konceptualna spremenljivost pojma. 

2. Delovanje v različnih okoljih 

Eno okolje vsebuje zaporedje težav, ki se vrtijo okoli iste teme. Pomembno je, da se v ta okolja 

večkrat vračamo, s čimer otroci utrjujejo pridobljeno znanje in ga postopno nadgrajujejo. 

Okolja izbiramo tako, da so dodatna motivacija za otroke.  

Pri spoznavanju obravnavanega pojma ta princip lahko uporabimo tako, da se otroci daljše 

časovno obdobje (npr. vsaj en mesec) vračajo in delujejo v enem okolju, ki jim vedno znova 

ponudi novo stopnjo znanja o pojmu vzrok–posledica. Dobro je, da je okolje vedno povezano 

z isto temo (npr. vesolje), ker otroke to spodbuja, da začnejo informacije povezovati med seboj 

v skupno shemo o pojmu vzrok–posledica. Če je okolje otrokom blizu in jih navdušuje (npr. 

vesolje), jih to dodatno motivira. 
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3. Medpodročno povezovanje  

Matematika nikoli ne nastopa kot samostojna vsebina. Medpodročno povezovanje 

opredeljujemo kot učni pristop, s katerim želimo doseči določene vzgojno-izobraževalne cilje. 

Izhajamo iz povezovanja, dopolnjevanja pojmov oziroma učnih vsebin ter ciljev različnih 

področij. Problem poskušamo obravnavati čim bolj celostno. Medpodročno povezovanje ne 

pomeni le konceptualnega povezovanja (povezovanje sorodnih pojmov pri različnih 

disciplinah), ampak razvija pri otrocih tudi generične veščine, ki so neodvisne, so uporabne v 

različnih okoliščinah in jih je mogoče prenašati. Medpodročno povezovanje naj bi bilo 

povezano z vsakdanjim življenjem, kar otroke dodatno motivira. Otroci pridobivajo informacije 

celostno, znanje ustvarjajo na predhodnih izkušnjah in zato ustvarjajo trdnejše relacije med 

pojmi, obenem pa informacije lažje in hitreje prikličejo v spomin (Hodnik Čadež, 2008).  

Pri vpeljevanju dotičnega pojma ta princip lahko udejanjimo tako, da otroci prek povezovanja 

različnih kurikularnih področij spoznajo, da ima pojem na vseh področjih enak pomen (npr. 

družba – pospravljanje, narava – skrb za rože, umetnost – gradnja rakete, itd.), ga na vseh 

področjih uporabljamo v enakem vrstnem redu in da ima ena posledica na vseh področjih lahko 

več možnih vzrokov in posledic. 

4. Spodbujanje otrokovega razmišljanja 

Pomembno je netransmisijsko predajanje znanja. V skupini se otroci učijo izražati lastno 

mnenje, kulturne komunikacije in poslušati mnenja drugih. Pri tem je pomembno, da otroci 

sami določijo hitrost, smer in obseg svojega dela. To ne le pozitivno podpira njihov matematični 

kognitivni razvoj, ampak tudi izboljšuje in širi njihove priložnosti za rast in izboljšanje. 

Hejnyjeva metoda si prizadeva spodbuditi nenehno željo po učenju in rasti, ki se pogosto zniža 

med puberteto, če se spremembe v otrokovi notranjosti ne upoštevajo. Ko učna vsebina izhaja 

iz otrokovih izkušenj, ko se ujema z mnenji vzgojiteljev in ko je otrok vpleten čustveno, se z 

vsebino bolj poistoveti in ga spodbudi k razmišljanju o svojih vrednotah. Nasprotno pa učenje 

s pomočjo mehanskega povezovanja kosov formalnega znanja in slik otroka ne spodbudi k 

razmišljanju o svojem sistemu moralnih vrednot.  

Za pojem vzrok–posledica lahko ta princip udejanjimo tako, da so naloge vedno postavljene 

tako, da morajo otroci sodelovati med seboj in razmisliti, kako jo bodo rešili (npr. vrstni red 

pospravljanja, skupno presajanje rož, skupna gradnja rakete), brez da bi jim pomagala odrasla 

oseba. Dobro je, da so problemi taki, da imajo več možnih rešitev (en vzrok ima več možnih 



Fon, K. (2019) Vpeljevanje pojma vzrok–posledica s projektnim delom v starostni skupini 5–6 let. Ljubljana: UL PEF. 

 

10 
 

posledic in obratno, postavimo take primere, ki so otrokom blizu in imajo z njimi izkušnje, da 

lahko najdejo večje možno število rešitev). 

5. Prava motivacija 

Motivacija učnemu procesu zagotavlja energijo in smer. Otroci so radovedni. Imajo močno 

željo, da se učijo o stvareh, ki jih obkrožajo. Sprašujejo o vsem, na  kar naletijo. Imajo 

neverjetno potrebo po pridobivanju novih izkušenj, tudi če prinašajo bolečino (poškodovano 

koleno ob vožnji s kolesom jih ne ustavi). Motivacija za učenje je prirojena značilnost vsakega 

otroka, zato je treba to izkoristiti in povezati njegovo željo po raziskovanju sveta z delovanjem 

v območju bližnjega razvoja otrok ter jih s tem popeljati na stopnjo višje. 

Ta princip se pri spoznavanju pojma lahko vključi tako, da predvsem predhodno preverimo 

otrokove interese in mu na podlagi teh pripravimo spodbudno okolje in vsebino, ki ga motivira. 

To je lahko na primer lutka in vesoljske teme, ki otroka postopno napeljujejo na nova spoznanja 

o pojmu. 

6. Izkušnje 

Izkušenj nikomur ne moremo predati, vsak si jih mora pridobiti sam. Matematika gradi na 

pridobljenih izkušnjah, tudi če se cilji ne dosežejo v celoti, so otroci bogatejši za pridobljene 

izkušnje.  

Vključitev tega principa v spoznavanje pojma temelji predvsem na tem, da otroku pripravimo 

spodbudno učno okolje, dejavnosti, v katerih imamo možnost samostojnega odkrivanja, in da 

se kot odrasli zavestno postavimo le v vlogo opazovalca in usmerjevalca. Z izpolnjenimi vsemi 

temi tremi pogoji otrok lahko pridobi kakovostne lastne izkušnje. 

7. Zadovoljstvo ob učenju matematike 

Da otrok lahko občuti zadovoljstvo, mu mora vzgojitelj pripraviti izzive, ki jih bo lahko razrešil 

(problem mora biti dovolj enostaven in obenem dovolj velik, da ga bo otrok občutil kot izziv) 

in bo ob tem občutil uspeh ter doživel veselje. Zadovoljstvo je motor za nadaljnje delovanje v 

matematičnih izzivih. 

Pri vpeljavi pojma vzrok–posledica ta princip lahko vključimo predvsem s tem, da otroku 

postopno pripravljamo naloge, kjer prehaja od semantične sheme o pojmu k strukturirani shemi 

o pojmu (šest postopnih dejavnosti: predznanje o pojmu (prej–potem), vpeljevanje 

matematičnega poimenovanja, spoznavanje pojma v luči protiprimerov in konceptualna 
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spremenljivost pojma). Otrok prek teh postopnih korakov pridobiva novo znanje in ga v novih 

situacijah lahko uporabi, to mu daje občutek ponosa in zadovoljstva. 

8. Osebno znanje 

Pri načrtovanju dejavnosti je treba upoštevati predznanje otrok. Otroci so ponosni, ko lahko 

prikažejo svoje znanje. Ko se imajo enkrat možnost dokazati, si želijo pridobiti nova spoznanja, 

da nadgradijo predhodna, in to zelo vpliva na njihovo motiviranost za delo. Pri tem je treba 

upoštevati diferenciacijo in individualizacijo. 

Za pojem vzrok–posledica ta princip lahko udejanjimo tako, da dobro poznamo predznanje 

vsakega otroka v skupini, opazujemo, kako vsak posameznik deluje med reševanjem 

nalog/problemov, če je potrebno, kakšno stvar prilagodimo. Otroke lahko spodbudimo tudi z 

več predhodnimi izkušnjami, da sodelujejo s tistimi z manj izkušnjami. 

9. Vloga vzgojitelja 

Od tega, kakšno vlogo zavzema vzgojiteljica, je odvisna tudi vloga otrok. Če se vzgojiteljica 

postavi v direktivno vlogo, bodo otroci posledično pasivni, njihova vloga pa bo predvsem v 

tem, da bodo sprejemali in uresničevali predvideni program, kar je v popolnem nasprotju s 

sodobnimi učnimi pristopi. Če se vzgojiteljica postavi v nedirektivno vlogo, pa spodbuja 

aktivno udeležbo otrok v vseh elementih kurikuluma in s tem omogoča tudi, da otroci 

samostojno konstruirajo lastno znanje. Po Kurikulumu za vrtce (1999) je zelo pomembno, da 

odrasli s svojim vedenjem deluje spodbudno, pomirjujoče, spoštljivo in je zgled za otroke. Pri 

vseh dejavnostih je odrasla oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna. 

Vključitev tega principa v spoznavanje pojma temelji predvsem na tem, da vzgojitelj pripravi 

spodbudno učno okolje in ves potreben material. V dejavnostih je usmerjevalec in opazovalec. 

10. Učenje iz napak 

Treba je biti pozoren na znanje in ne na neznanje. Napaka je sestavni del učnega procesa in 

posledično tudi napredka. Proces učenja dopušča napake in večina se jih s časoma odpravi sama 

od sebe. Dogodkov se ne da prehitevati, tako da vzgojiteljeva nestrpnost ob prehitrem 

pričakovanju odpravljanja napak otroku le škoduje. 

Ta princip se pri spoznavanju pojma lahko vključi tako, da otrokom dopuščamo napake, 

postopno pa lahko najdemo mehanizem, ki otrokom pomaga odpravljati napake. Na začetku se 

lahko zgodi, da otroci menjajo pomen vzroka in posledice, pri tem pomaga, če jih vprašamo, 
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kaj se zgodi prej (npr. po vprašanju, kaj se zgodi prej, vedo, da ne moremo najprej imeti rane 

in se nato urezati). Otrokom tak univerzalni mehanizem pomaga, da vedno preverijo svoje 

trditve, število napak pa se zmanjša. 

11. Ustrezni izzivi 

Osnovna zamisel je, da je vsakemu otroku predstavljen ustrezen izziv. Manj razviti otroci bodo 

ob ustreznem izzivu vedno uspešno reševali nekatere težave, kar bo preprečilo strah in tesnobo. 

Hkrati pa bomo tudi sposobnejšim otrokom preprečili dolgočasenje. Ustrezni izzivi omogočajo, 

da se izognemo strahu ter dolgčasu pri učenju matematike in učenju na splošno.  

S tem se povezuje tudi učenje v bližnjem razvoju otroka (Vigotsky) (Marjanovič Umek idr., 

2004). Območje bližnjega razvoja je razdalja med otrokovo dejansko razvojno ravnjo, na kateri 

deluje, ko problem rešuje sam, in ravnjo potencialnega razvoja, na kateri deluje ob pomoči 

kompetentnejšega partnerja. Vsak posameznik ima potencial, da lahko deluje nad dejansko 

ravnjo svojih zmožnosti, če ga kompetentnejši partner zna ustrezno usmeriti pri reševanju 

problemov (Vrbovšek idr., 2009). 

Pri spoznavanju obravnavanega pojma lahko ta princip uporabimo tako, da preverimo 

predznanje otrok in na podlagi tega načrtujemo izzive, ob tem pa sledimo tudi 

konstruktivističnemu načinu poučevanja, ki otroke po stopnjah pripelje do poznavanja pojma 

vzrok–posledica. 

12. Spodbujanje sodelovanja 

Večina znanj se pojavi v otrokovih mislih zaradi njihovih izkušenj in medsebojne razprave 

(matematiziranje), zato je treba otrokom zagotoviti prostor za sodelovanje in razprave v učnih 

situacijah. Ta vrsta komunikacije se izkaže za zelo učinkovito predvsem v majhnih skupinah, 

katere značilnosti so že bile predhodno opisane. 

Ta princip se pri spoznavanju pojma lahko vključi tako, da so izzivi postavljeni tako, da jih 

otroci ne morejo rešiti sami (npr. skupno grajenje rakete, skupno presajanje rož, fotografiranje 

primerov vzrokov in posledic itd.). Otroci postopno ugotovijo, da skupaj najdejo več rešitev, 

več idej in so pri svojem delu hitrejši. 
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2.1.3 Uporaba Nrich modela dejavnosti pri oblikovanju pojmov 

Ta model je skrbno oblikovan za podporo odraslim pri razumevanju, kako pomagati otrokom, 

da razvijejo ključne spretnosti za reševanje problemov. Model nudi splošno strukturo dejavnosti 

in primere dejavnosti. Vse dejavnosti sledijo enaki strukturi, tako da so enostavne za uporabo, 

ti pristopi pa so primerni za prenos na vzgojiteljevo lastno načrtovanje dejavnosti. Vzgojitelj 

naj bi pri načrtovanju teh dejavnosti upošteval naslednje: 1. pripravi vprašanja, ki spodbujajo 

opisovanje, 2. pripravi vprašanja, ki spodbujajo utemeljevanje, 3. pripravi aktivnosti, ki 

spodbujajo reprezentiranje, in 4. razmisli o razširitvi dejavnosti (spodbujanje otrok, da 

razmislijo, kaj bi se zgodilo, če itd., npr. ali ima en vzrok lahko več možnih posledic in obratno, 

iskanje čim več možnih posledic za dani vzrok). Ravno ti štirje pristopi so ključni pri 

oblikovanju pojmov, zato je uporaba tega modela dejavnosti smiselna pri vpeljevanju novih 

pojmov (Pennat in Woodham, 2014). 

Primer strukture dejavnosti, ki vsebuje tudi spoznavanje vzroka in posledice 

(https://nrich.maths.org/8865): 

Dejavnost: grajenje z lesenimi gradniki. 

Opisovanje: Kateri gradnik boš dal na vrh stolpa? Kateri gradnik je najvišji v tvojem stolpu? 

Utemeljevanje: Kako bi naredil tvoj stolp višji? Kako bi postavil dva različna gradnika enega 

na drugega? Kako bi to naredil, da se stolp ne bi podrl? 

Reprezentiranje: fotografiranje stolpa, risanje stolpa. 

Razširjanje dejavnosti: spodbujanje otrok, da preizkusijo, kaj se zgodi, ko gradnike postavijo 

na stranice. 
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2.1.4  Povezava taksonomije in spoznavanje pojma vzrok–posledica 

Na spoznavanje novih pojmov zelo vplivata tudi postopnost in zahtevnost ravni vedenja, ki ga 

otroci lahko imajo o novem pojmu. Pri načrtovanju dela so vzgojitelju lahko v veliko pomoč 

taksonomske stopnje. Pri matematiki se največkrat uporablja Gagnejeva taksonomija (Žakelj, 

2003). Vsebuje tri glavne stopnje, ki jih bom na kratko opredelila (Žakelj, 2003) in 

konceptualno znanje povezala s teoretičnimi koraki spoznavanja pojma: 

1.  Osnovna in konceptualna znanja 

a) Osnovna znanja in vedenja 

Zanje je značilno, da vključujejo poznavanje pojmov in dejstev ter priklic znanja. 

b) Konceptualno znanje  

Konceptualno znanje je razumevanje pojmov in dejstev. Obsega oblikovanje pojmov, 

strukturiranje pojmov in poznavanje relativnih dejstev. 

Vsebuje naslednje elemente: 

• prepoznavanje pojma (npr. za vsakodnevne dogodke okrog sebe zna določiti, kaj je 

vzrok in kaj posledica), 

• predstava (ve, da se vedno najprej zgodi vzrok; ve, da je v drugačni situaciji vzrok lahko 

posledica), 

• prepoznava terminologije in simbolike v dani situaciji, 

• definicije in izreki (pozna konceptualno spremenljivost pojma, pozna vrstni red uporabe 

pojma in to uporabi v vsaki novi situaciji), 

• povezave (ve, da ima pojem na vseh področjih enak pomen). 

2. Proceduralna znanja 

Obsega poznavanje in učinkovito obvladovanje algoritmov in procedur. 

3. Problemska znanja 

Združuje znanje o reševanju problemov in aplikativna znanja. 
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2.2 PROJEKTNO DELO 

Je metodičen postopek in način dela, s katerim se udeleženci učijo razmišljati in delati projektno 

ter pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo. Pomembna je določitev ustreznih vlog 

otrokom in vzgojiteljem/odraslim, ki so udeleženi v projektnem delu. Bistvo vlog udeležencev 

v projektu je, da so vsi udeleženci v aktivnem odnosu do katerekoli vsebine, ki se je lotevajo z 

reševanjem konkretnih nalog in problemov iz vsakodnevnega življenja. Običajno se tema 

obravnava z različnih vidikov in zahteva medpodročno povezovanje. Projektno delo temelji na 

naslednjih načelih (Novak, Žužej, Glogovec, 2009):  

• Ciljna usmerjenost vseh dejavnosti 

Na začetku  aktivnega učenja je nujno treba postaviti cilje in okvirni načrt, po katerem 

bomo delovali, ter ga utemeljiti s strokovnimi vidiki pedagoškega ravnanja, saj s tem 

lahko zmanjšujemo vplive nenačrtovane vzgoje. Obenem pa je vzgoja bistveno 

drugotno stanje in brez načrtovanja težko pridemo na cilj. Ta temelj pa potem lahko 

dopolnjujemo na podlagi izraženih interesov in predlogov s strani vseh udeležencev. 

Vsak izvedeni korak projektnega dela je nato treba reflektirati in na podlagi refleksije 

določiti naslednjega. 

• Tematsko problemski pristop 

Tema mora biti vsebinsko zaokrožena. Pomembno je, da je udeležencem tema (pojav, 

predmet ali tehnika), ki jo bodo proučevali, vsaj že delno znana. Nujno se mora 

navezovati na predznanje udeležencev, ki so ga dobili tako, da so o njej že nekaj slišali, 

prebrali, videli ali doživeli. Predhodno znanje udeležence hitreje pritegne k sodelovanju 

in predstavlja osnovo za nadgradnjo znanja vsakega posameznika. 

• Življenjskost 

Pomembno je, da tema izhaja iz vsakodnevnega življenja, saj udeležence bolj pritegne 

k sodelovanju (v njej prepoznajo uporabno vrednost). Končni cilj projekta mora biti 

funkcionalen in rezultati projekta naj imajo uporabno vrednost, za udeležence naj bodo 

tudi zanimivi. 

• Odprtost in prožnost 

To lastnost dosežemo tako, da vsebino projekta črpamo z različnih področij. Temo tako 

osvetlimo z različnih vidikov. Veliko k temu pripomorejo tudi udeleženci, ki se med 

sabo lahko zelo razlikujejo ter tako vsak predlaga svoj pogled na temo in jo osveži. 
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• Načrtnost 

Od udeležencev zahteva jasno in pregledno načrtovanje celotnega projekta do 

uresničitve končnega cilja. Natančno načrtovanje vseh dejavnosti in postopkov 

omogoča uresničitev končnega cilja. Če se tega načela ne držimo med izvajanjem 

projekta, se lahko projekt poruši ali zaide v povsem drugo smer. 

• Spoštovanje razvojnih in individualnih razlik med udeleženci 

Posamezniki se med seboj ločijo po svojih sposobnostih, interesih, potrebah, kulturni 

sredini, iz katere izhajajo, značaju, temperamentu in številnih drugih osebnostnih 

lastnostih. Razlike omogočajo bogatejšo in pestrejšo delitev dela med posamezniki ob 

upoštevanju in zadovoljevanju njihovih različnih interesov, sposobnosti in drugih 

lastnosti. Prispevajo tudi k bolj razgibanim medosebnim odnosom. 

• Spodbujevalni stil dela 

Prisila po navadi obudi odpor, zato projekt ne more biti uspešno izveden. Pomembno 

je, da vodja udeležencem ne vsiljuje svojih zamisli, predlogov, ciljev, ampak vodi 

razgovor z njimi, tako da jih spodbuja k razmisleku, dajanju predlogov in pobud, 

spraševanju in izražanju pomislekov. Tako je vsaka pobuda skupinsko predelana, 

preden uradno postane del projekta. 

• Poudarek na aktivnem sodelovanju udeležencev: 

Dobro je, da so vsi udeleženci aktivni pri vseh dejavnostih. Potreben je vodja, ki usmerja 

in usklajuje njihovo delo, udeleženci pa so predlagatelji, načrtovalci in izvajalci 

posameznih aktivnosti. 

Izvedba projektnega dela poteka na štirih stopnjah (Novak, Žužej, Glogovec, 2009):  

• 1. stopnja: oblikovanje pobude in končnega cilja  

Prvi korak na tej stopnji je oblikovanje pobude. Ta lahko pride od vodje projekta, od 

udeležencev, od zunanjih sodelavcev, sproži jo lahko potreba v učnem programu ali 

življenjska situacija. Drugi korak predstavlja oblikovanje teme, ki predstavlja vsebino 

projekta. Pri tem je pomembno, da je tema življenjska in udeležencem že vsaj malo znana 

iz vsakdanjega življenja. V tretjem koraku pa sledi določitev končnega cilja, ki mora biti po 

svoji naravi izrazito operativen, da se lahko njegova uresničljivost preverja z dosežki na 

koncu projekta. Po tem koraku se lahko že določi tudi naslov projekta. 
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• 2. stopnja: načrtovanje izvedbe 

Prvi korak na tej stopnji je oblikovanje idejne skice, s katero vsebinsko razčlenimo 

projektno delo. Določijo se vsebinske dejavnosti, ki jih je treba izvesti med trajanjem 

projektnega dela za dosego končnega cilja, določijo se tudi delni cilji in naloge pri 

posameznih dejavnostih. Drugi korak je načrtovanje izvedbe. V njem se določijo naslednji 

elementi: kako bo projekt potekal, kdo bo izvajal dejavnosti v projektu, kdo bodo zunanji 

sodelavci, kje bo projekt potekal, kdaj se bodo izvajale posamezne dejavnosti, katera 

sredstva in pripomočki so pri tem potrebni. Vse te podatke je dobro ponovno napisati v 

načrt izvedbe in pravočasno o vsem obvestiti udeležence, da so seznanjeni s svojimi 

nalogami in zadolžitvami v projektu. 

• 3. stopnja: uresničitev cilja 

Na tej stopnji si sledijo koraki izvedbe načrtovanih dejavnosti. Pri tem ima veliko vlogo 

vodja projekta, ki skrbi, da se stvari izvajajo po predvidenem načrtu, da so udeleženci vestni 

pri svojih zadolžitvah, da so med delom še vedno motivirani in se zavedajo, zakaj izvajajo 

projektno delo (se ne oddaljujejo od postavljenega končnega cilja). Zelo pomembno je tudi 

sprotno zapisovanje opažanj že na tej stopnji, saj te podatke potem uporabimo pri evalvaciji 

projektnega dela. 

• 4.  stopnja: evalvacija izvedbe 

Projekt se zaključi s prikazom dosežkov. To so praviloma konkretni rezultati, ki so vidni in 

merljivi. Izraženi so v obliki usvojenega znanja oziroma doseženih spretnosti in 

sposobnosti. Udeleženci to novo znanje lahko predstavijo na različne načine: na primer 

kvizi, dramske igre, izdelki, predstavitev uspešno rešenega problema itd. Pomembno je, da 

je iz prikazanih dosežkov viden dosežen končni cilj projektnega dela, ki je bil postavljen na 

začetku. Temu sledijo še vsebinske analize projektnega dela vodje projekta, soudeležencev, 

staršev itd. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Učenje v vrtcu poteka prek igre in samostojnega odkrivanja otrok. Tak način učenja omogoča 

razvojno-procesni pristop, s katerim otrokom omogočamo aktivno učenje. Na podlagi 

predhodnih izkušenj sem ugotovila, da strokovne delavke področje matematike v vrtcu že 

vpeljujejo na tak način, sam kurikularni cilj: otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico 

in vsebina, povezana s tem pojmom, pa sta dokaj zapostavljena. To lahko povezujemo s tem, 

da je razvoj usvajanja tega pojma dokaj slabo raziskan in o tem ne obstaja veliko literature. Pred 

izvajanjem projekta sem ugotovila,  da so otroci pojem v vrtcu spoznavali le na ravni tega, kaj 

se zgodi prej in kaj potem, ni pa bil storjen naslednji korak, ponujene dejavnosti, s katerimi bi 

se naučili to poimenovati vzrok in posledica. Ker sta pojma vzrok in posledica zelo povezana z 

otrokovim vsakdanjim življenjem in se dnevno srečujejo z njima, sem se odločila, da predhodno 

izpeljem eno dejavnost s postopnim vpeljevanjem teh pojmov. Po predhodni izpeljavi ene 

dejavnosti, ki je otroke spodbujala k spoznavanju odnosa med vzrokom in posledico ter 

poimenovanju tega pri 5–6 let starih otrocih, sem začela domnevati, da se otroke lahko z 

ustreznimi dejavnostmi pripelje na višjo raven razumevanja pojma vzrok–posledica (ne le 

razumevanja tega, kaj se zgodi prej in kaj potem), zato sem želela to v daljšem časovnem 

obdobju preizkusiti v praksi. Odločila sem se, da oblikujem projekt za postopno spoznavanje 

matematičnega pojma vzrok–posledica. Ker matematika nikoli ne nastopa kot samostojna 

vsebina, sem se odločili spoznavanje pojma povezati v projektno delo z medpodročnim 

povezovanjem. Vse dejavnosti sem zastavila tako, da bodo temeljile tudi na izkustvenem 

učenju, Hejnyjevih principih in Nrich modelu dejavnosti. 

3.2 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

Zastavila sem si dve raziskovalni vprašanji: 

1. Ali je projektno delo, ki temelji na medpodročnem povezovanju, ustrezen učni pristop za 

vpeljevanje matematičnega pojma vzrok–posledica v vrtec? 

2. Ali oziroma kako bodo otroci povezali podobnosti izkušenj med različnimi področji 

dejavnosti spoznavanja vzrokov in posledic ter jih povezali v strukturirano shemo o pojmu 

vzrok–posledica? 
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3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.3.1 Raziskovalna metoda 

V empiričnem delu diplomskega dela sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 

3.3.2  Vzorec 

Dejavnosti sem izvedla v vrtcu pri OŠ Šenčur, in sicer v skupini Palčki (24 otrok (12 deklic, 12 

dečkov), starih 5–6 let). Pred izvajanjem dejavnosti sem z izvajanjem seznanili starše in jih 

zaprosila za pisno dovoljenje o fotografiranju in snemanju njihovega otroka ter objavi fotografij 

na medmrežju (z objavo fotografij njihovega otroka se ni strinjalo 6 staršev, fotografije teh 

otrok niso vključene v delo). 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

Načrtovala in izvedla sem projektno delo, njegove stopnje pa so prikazane v spodnji shemi: 

 

  

1. stopnja: oblikovanje pobude in končnega cilja 

• določen namen projekta, 

• cilj za vzgojitelja in cilj za udeležence in  

• določen naslov projekta (Z astronavtom odkrivamo vzroke in posledice okrog 

nas). 

2. stopnja: načrtovanje izvedbe 

• načrtovanih šest dejavnosti, 

• glavno področje: matematika (vse dejavnosti se povezujejo tudi z ostalimi področji 

Kurikuluma za vrtce, s tem otroci spoznavajo in pridobivajo izkušnje, da se vzroki in 

posledice dogajajo povsod okrog nas in da ima pojem na vseh področjih enak pomen), 

• glavni cilj: spoznavanje in poglabljanje pojma vzrok–posledica, 

• vsaka od šestih dejavnosti vsebuje enega od postopnih korakov spoznavanja pojma: 

1. dejavnost: generični pojem (kaj otroci o pojmu že vedo, kaj se zgodi prej in kaj 

potem) (Astronavt mora po pomoč na zemljo, priprava v prilogi 1), 

2. dejavnost: vpeljava matematičnega poimenovanja (vzrok–posledica, kaj bi se 

zgodilo, če …) (Astronavtova roža je ovenela, priprava v prilogi 2), 

3. dejavnost: spoznavanje pojma vzrok–posledica v luči protiprimerov (zamenjan 

vrstni red) (Dolgčas preženemo z narobe zgodbo, priprava v prilogi 3), 

 



Fon, K. (2019) Vpeljevanje pojma vzrok–posledica s projektnim delom v starostni skupini 5–6 let. Ljubljana: UL PEF. 

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Postopek obdelave podatkov 

Podatke sem pridobila s pisanjem dnevnika, v katerega sem zabeležila informacije, ki sem jih 

pridobila z opazovanjem med izvajanjem dejavnosti (otrokova in moja opažanja, odzive, 

razmišljanje in izjave). Dogajanje sem dokumentirala s fotografijami in videoposnetki. Vsako 

izvedeno dejavnost sem evalvirala na podlagi Hejnyjevih principov poučevanja in učenja 

matematike. Po izvedenih vseh dejavnostih projektnega dela sem z vsakim otrokom posebej 

izvedla standardizirani intervju (s pomočjo didaktične igre) ter z njim ugotavljala, kako je 

povezal izkušnje, ki jih je pridobil o pojmu vzrok–posledica. Podatke, ki sem jih pridobila, sem 

obdelala kvalitativno. 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate izvedenega empiričnega dela bom predstavila skozi stopnje projektnega dela. 

Projektno delo sem zastavila kot projekt vzgojitelja, kar pomeni, da otroci niso bili vključeni v 

načrtovanje projektnega dela, ampak so bili vključeni šele na stopnji uresničevanja cilja 

(izvedba projektnega dela). 

3. stopnja: uresničitev cilja: 

• izvedba načrtovanih dejavnosti v vrtcu. 

4. stopnja: evalvacija izvedbe: 

• evalvacija vzgojitelja, 

• preverjanje naučenega in evalvacija s strani otrok, 

• evalvacija s pomočjo Hejnyjevih principov in  

• analiza učinkovitosti projektnega dela. 

4. dejavnost: konceptualna spremenljivost pojma (za en vzrok obstaja več možnih 

posledic in obratno) (Astronavt je izgubil raketo, priprava v prilogi 4), 

5.  dejavnost: utrjevanje vseh pridobljenih spoznanj v predhodnih štirih dejavnostih 

(Posebno astronavtsko urjenje, priprava v prilogi 5), 

6. dejavnost: preverjanje naučenega s pomočjo didaktične igre (Astronavt se vrne v 

vesolje, priprava v prilogi 6). 
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 3.4.1 1. stopnja: oblikovanje pobude in končnega cilja 

Najprej sem oblikovala namen projektnega dela, torej, zakaj ga želim izvajati in kaj bo 

vseboval. Odločili sem se na podlagi tega, da je skupina, v kateri sem izvajali projektno delo, v 

tistem času obravnavala temo vesolje. V povezavi s tem sem načrtovala obisk astronavta, ki ga 

bodo otroci učili o svojih lastnih izkušnjah. Izhajala sem iz tega, da se otroci predhodno nekaj 

naučijo o vesolju, potem pa prevzamejo pobudo učitelja in astronavta učijo o navadah na Zemlji 

(izhajanje iz semantične sheme), ob tem pa spoznavajo matematični pojem vzrok–posledica. 

Kot cilj projektnega dela za vzgojitelja sem si postavila: skozi dejavnosti vpeljati matematični 

pojem vzrok–posledica, ker se v vrtcu veliko govori le o semantičnem pojmu prej–potem, ob 

tem tudi pri otrocih osmisliti, da se vzroki in posledice stalno dogajajo okrog nas. Končni cilj 

za udeležence projekta/otroke pa je bil: razumevanje matematičnega pojma vzrok–posledica na 

čim višji taksonomski stopnji glede na njihove zmožnosti in razvojno stopnjo. 

Projekt je dobil naslednji naslov: Z astronavtom odkrivamo vzroke in posledice okrog nas. 

3.4.2 2. stopnja: načrtovanje izvedbe 

V tem koraku sem oblikovala šest priprav na dejavnosti v skladu s stopnjami učenja o novih 

pojmih. Vsaka dejavnost je vsebovala nekaj dnevnih vsebinskih ciljev, ki so bili postavljeni 

tako, da so vodili k uresničevanju končnega splošnega cilja. Priprave na dejavnosti se nahajajo 

v prilogi. 

3.4.3 3. stopnja: uresničitev cilja 

V tem koraku se je projekt prenesel iz teoretičnega načrtovanja v praktično delo. V projekt so 

bili vključeni otroci. Postopno so bile izvedene predhodno načrtovane dejavnosti. Ker je veliko 

dejavnosti temeljilo na matematiziranju o pojmu, so bili otroci razdeljeni v štiri majhne stalne 

skupine, da je res lahko vsak prišel na vrsto in izrazil svoje mnenje. Delo je potekalo tako, da 

sem vse dejavnosti izvajali z vsako skupino posebej (skupine so dejavnosti izvajale zaporedno).  

Podrobnosti izvedbe projektnega dela so predstavljene v nadaljevanju. 

3.4.3.1 Prva učna enota Astronavt mora po pomoč na Zemljo 

Priprava se nahaja v prilogi 1.  

Prva učna enota je bili namenjena ugotavljanju predznanja otrok o pojmu vzrok–posledica. 

V dejavnosti so se povezovala področja matematike, družbe, narave in jezika. 

Z izvedbo dejavnosti sem želela doseči naslednje matematične cilje: 
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• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico (semantični pojmi), 

• otrok prireja 1-1, 

• otrok oblikuje in odčita grafični prikaz. 

Cilji z ostalih področji so bili naslednji: 

• otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočala dobro počutje in udobje, 

• otrok utrjuje pravila, ki veljajo v skupini, 

• otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo, in o zaporedju dogodkov, 

• otrok doživlja verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov. 

 

Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok in analizo doseženih ciljev: 

Dejavnost se je pričela tako, da je otroke obiskal astronavt. Pred tem so v skupini obravnavali 

temo o vesolju, zato je otroke fasciniralo, da je astronavt prišel kar k njim v vrtec. Sledila je 

obojestranska predstavitev. Potem pa so nekateri otroci kar samoiniciativno začeli spraševati, 

kaj vse počne astronavt v vesolju, kdo še živi z njim, kakšno je življenje na vesoljski postaji itd. 

Astronavt jim je prijazno odgovoril na vsa vprašanja, čeprav to ni bilo predvideno v pripravi, 

je pa pomagalo pri navezavi močnejšega stika z otroki. 

 

Potem je astronavt otrokom zaupal, zakaj je sploh prišel v njihovo skupino (na vesoljski postaji 

ne znajo pospravljati, zato so ga poslali na zemljo, da se nauči). Otrokom se je to zdelo smešno, 

nekateri pa so bili začudeni. Astronavtu so takoj povedali, da so se oni naučili pospravljati v 

vrtcu in lahko naučijo tudi njega. Povedali so mu, da igralnico čisto ohranjajo tako, da imata po 

dva otroka skupaj eno tedensko nalogo (skrb za umivalnico, brisanje miz, pometanje, zalivanje 

rož, pospravljanje lončkov itd.), ki jo morata opravljati, po enem tednu si naloge zamenjajo med 

seboj in se vsi naučijo vseh opravil oziroma se izboljšujejo v njihovem izvajanju. Razpored 

opravljanja nalog imajo narisan tudi na tedenskem koledarju/razporedu. Če kakšna stvar ni 

opravljena, samo pogledajo na razpored in vedo, kdo jo mora opraviti. S tem opisovanjem so 

otroci uresničevali cilj: otrok utrjuje pravila v skupini. Astronavtu so nato predlagali, da 

razpored naredijo tudi na njegovi raketi. Ker je astronavt rekel, da razporeda ne zna izdelati, so 

mu prijazno priskočili na pomoč. Pri izdelovanju razporeda so se nekako držali znane oblike 

razporeda, ki jo imajo v igralnici (znak otroka in zraven prirejeno narisano opravilo, s tem se je 

uresničeval tudi cilj otrok prireja 1-1), pa vendar so nastale štiri različne razporeditve. Kot cilj 

je bil pri tej dejavnosti mišljen tudi: otrok oblikuje in odčita grafični prikaz. Pri izdelavi 
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razporeda jih nismo omejevali, saj smo želeli preveriti, v kakšni meri imajo že usvojeno neko 

standardno obliko prikaza. Skupine so izdelale prikaz s črtami (puščični diagram). Eno opravilo 

so priredili enemu astronavtu. 

 

Nato je astronavt pokazal konkretne posledice, ki se jim dogajajo in zaradi katerih vesoljska 

postaja ni več čista. Otrokom je povedal, da sicer imajo neko škatlo, na kateri piše vse za čisto 

postajo, a pripomočkov v njej ne znajo uporabljati. Otroke je prosil za prikaz uporabe 

pripomočkov v različni situacijah: 

• astronavt je piškot in pri tem mu ostanki padajo na tla. On gre naprej na delo, tla pa 

ostanejo umazana, 

• ko popije sok, ga odvrže na tla, 

• ko gre spat, oblačila samo odloži na stol. 

• na načrtovalni tabli se ne znajde več, ker je vse napisano eno čez drugo. 

Praktičen prikaz uporabe pripomočkov za čiščenje (pometanje, brisanje table, zlaganje oblačil, 

razvrščanje odpadkov v smetnjak), ki je bil v nekem smislu problem za astronavta, za otroke ni 

bil pravi problem. Rešitve problemov so takoj poznali. Menim, da je bilo to za prvo dejavnost 

v projektnem delu dobro, saj so otroci pokazali predznanje in dobili potrditev o usvojenem 

znanju čiščenja, ob tem se je upošteval tudi Hejnyjev princip doživljanja zadovoljstva ob učenju 

matematike. Otroci so dobili pozitivno izkušnjo, obenem pa so pokazali tudi svoje že usvojeno 

znanje o pravilnem poimenovanju zaporedja dogodkov in ustrezno uporabo besed prej/potem. 

Ker so bili v reševanju problema uspešni, so sami izrazili željo, da astronavt še kdaj pride in 

mu še pri čem pomagajo. Astronavt se je nato zahvalil za vso pomoč in poslovil. 

Nato se je pojavila vloga vzgojiteljice. Otroci so se obnašali, kot da pri obisku astronavta nisem 

bila prisotna, in mi začeli razlagati, kdo jih je obiskal in kaj vse so počeli. To je bila dobra 

iztočnica, da sem jim pokazala vesoljski priročnik, ki ga je astronavt pozabil. Otroci so z 

navdušenjem pogledali, kaj vsebuje, in odkrili, da se na prvi strani nahajajo neizpolnjena 

navodila za čiščenje rakete. Sami so predlagali, da jih bodo izpolnili (narisali so situacije 

čiščenja prej–potem), ker bi astronavt lahko že pozabil, kako se vesoljsko postajo ohranja čisto. 

Tako so otroci pojma prej/potem konkretno in grafično reprezentirali. Pri grafičnem 

reprezentiranju konkretnega prikaza čiščenja (izpolnjevanje navodil čiščenja v vesoljskem 

priročniku) se je pokazalo, kako pomemben element je grafična reprezentacija v postopku 

učenja o pojmih. Praktičen postopek čiščenja so otroci poznali, vedeli so, kaj bi radi narisali, a 

so se ustavili ob dilemi, kako to, kar mislijo, narisati. Izziv jim je predstavljalo mišljenje in 
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ubeseditev o pojmu spremeniti v risbo. Ob tem smo se pogovarjali o tem, da je pomembno, da 

simbol poznajo tisti, ki bodo »brali« navodila. Dogajalo se je, da so eden drugemu govorili »ne, 

jaz bi pa to narisal drugače, ne tako kot ti« (vsak bi pri vsakem kaj spremenil). To kaže na to, 

da je pomembno učenje o simbolih, zato bi lahko dejavnost še bolj nadgradili v smer 

spoznavanja pomena simbolov v našem vsakdanjem življenju (da v bistvu obstajajo zato, da jih 

razumemo vsi ljudje, ne le nekaj posameznikov). 

Ko je otrokom uspelo grafično reprezentirati vse postopke čiščenja, sem jih spodbudili še k 

opisovanju. Ob opisovanju grafičnih reprezentacij opravil čiščenja so otroci samostojno 

uporabljali besedi prej/potem. To je kazalo na to, da imajo neko semantično shemo usvojeno in 

se je z naslednjimi dejavnostmi lahko napredovalo na naslednji korak, bolj strokovno 

poimenovanje (vzrok/posledica). Iz odgovorov se je videlo, da ima večina otrok razvito 

smiselno predstavo o zaporedju dveh dogodkov. S tem so otroci potrdili, da imajo cilj: otrok 

razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo, in o zaporedju dogodkov že usvojen, nekaj otrok 

pa je cilj z dejavnostjo še usvajalo in ga tudi uspešno usvojilo. 

Ker so jim bili dogodki/opravila znana, so mi brez težav samostojno še enkrat opisali in 

razložili, kaj so prej počeli z astronavtom. Utemeljili so, zakaj morajo nekaj pospraviti z 

določenim pripomočkom, kdaj bi se podobne situacije lahko zgodile v njihovi igralnici. Tako 

so skozi celotno dejavnost dobivali konkretno izkušnjo o tem, zakaj je potrebno, da vsi otroci 

skrbijo za igralnico in upoštevajo pravila, saj to drugače pripelje do situacije, ki se je zgodila 

na vesoljski postaji (s tem se je dosegal cilj: otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni 

družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala, ter omogočala dobro počutje in udobje). 

 

 

 

  

Slika 1: Izdelava grafičnega prikaza Slika 2: Primer grafičnega 
prikaza 1 
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Slika 3: Primer grafičnega prikaza 2 Slika 4: Vesoljski priročnik 

Slika 5: Praktična reprezentacija pojma prej-potem ob prikazu postopkov čiščenja 

Slika 6: Izpolnjevanje navodil čiščenja Slika 7: Grafična reprezentacija 
pojma prej-potem 
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3.4.3.2 Druga učna enota Astronavtova roža oveni 

Priprava se nahaja v prilogi 2. 

Druga učna enota je bila namenjena vpeljevanju matematičnega poimenovanja (vzrok–

posledica, kaj bi se zgodilo, če …). 

V dejavnosti so se povezovala naslednja področja: matematika, narava in jezik. 

Z dejavnostjo sem želela doseči naslednje matematične cilje: 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico (strukturirana shema), 

• otrok išče različne možnosti rešitve problema. 

Cilji z ostalih področji pa so bili naslednji: 

• otrok spoznava, kaj potrebujejo druga živa bitja za življenje, 

• otrok razvija predstavo o zaporedju dogodkov, 

• otrok spoznava knjigo kot vir informacij, 

• otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 

predpojmovnih struktur. 

Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok in analizo doseženih ciljev: 

Astronavt je otrokom pokazal ovenelo rastlino in povedal, da ne ve, zakaj je postala takšna. 

Otrokom se je ponovno zdelo zelo smešno, da niti rož ne zna ohraniti pri življenju. Kar 

samoiniciativno so mu povedali, da mora rože zalivati, posaditi v zemljo, jih imeti  na svetlobi 

– soncu (ki je v vesolju ni, zato mora imeti umetno svetlobo), da bodo uspevale nekje med 

visoko in zelo nizko temperaturo, da mora trgati stran posušene liste in plevel, dodajati hranila 

(s tem se je uresničeval cilj: otrok spoznava in utrjuje, kaj potrebujejo druga živa bitja za 

življenje).  Astronavt jih je nato prosil, da mu podatke o skrbi za rastline narišejo na plakat, da 

si bo lažje zapomnil. Otroci so  mu predlagali, da bi podatke o skrbi za rastline zapisali na 

plakat, ne narisali. Med letom so se seznanili z vsemi črkami in so jih v tistem obdobju zelo 

zanimale. Astronavta so prosili, da jim pomaga pri črkovanju, pisali pa so oni. Niso se 

obremenjevali, če je bila kakšna črka narobe obrnjena. Med seboj so si pomagali, če se kdo ni 

spomnil, kako se napiše kakšna črka (vzdušje je bilo pri izdelavi plakata zelo sodelovalno in 

vsi so bili zelo potrpežljivi eden z drugim). 

Nato je astronavt otroke prosil, da mu opišejo, kako skrbeti za rože. Opis postopkov, kako 

skrbeti za rože, jim ni delal težav. Malo se jim je ustavilo pri razlaganju in utemeljevanju teh 

korakov skrbi za rože. Videlo se je, da imajo znanje, ne znajo pa ga razložiti, utemeljiti. Ta 
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korak je bil izveden za preverjanje predznanja pri otrocih in izhajanje iz njega, tako da se nam 

zdi ključno vpeljevanje utemeljevanja v učni proces, da se bodo otroci lahko urili v tem. 

Zatem jim je astronavt pokazal rastline in pripomočke za presajanje ter knjigo z navodili. Prosil 

jih je, da mu pomagajo pri presajanju rastlin za vesoljsko postajo. Otroci so v knjigi takoj 

prepoznali, da je predstavljen načrt zaporednih korakov presajanja rastlin. Povedali so, da ga 

začnemo brati pri 1. koraku in končamo pri 6. koraku. Iz slik so samostojno »prebrali«, kaj 

morajo v katerem koraku narediti. Knjigo so si pripravili ob steno, da bi lahko med postopkom 

presajanja rastlin še pogledali vanjo (s tem se je uresničeval cilj: otrok spoznava knjigo kot vir 

informacij). Pri praktičnem delu presajanja so v knjigi pogledali, kaj potrebujejo za izvedbo 

posameznega koraka, in ga izvedli samostojno. Pri tem so se med seboj dogovarjali (na primer, 

koliko kamnov, zemlje bodo dali v lonček, kako bodo rastlino spravili iz enega lončka v 

drugega). Nekaterimi otrokom se je videlo, da jim je zelo pomembno dosledno upoštevanje 

načrta; če se ga kdo ni čisto držal, so se rahlo sprli in zahtevali, da se ga držijo, drugim se 

upoštevanje načrta ni zdelo tako zelo pomembno. Pri praktičnem delu presajanja rastlin se je 

na trenutke še zaznala nezmožnost prosocialnega vedenja posameznikov. Kakšen posameznik 

ni želel sodelovati s skupino, ampak je želel čisto vse izvesti samostojno, nekateri so stvari še 

vedno vlekli iz rok. Pokazalo se je, da nekaterim to ni všeč, in so spodbujali te otroke, da morajo 

delati skupinsko in sodelovati. Ta podatek so ti otroci zaznali in ga skušali bolj upoštevati. 

Delovanje skupin je potem postalo bolj usklajeno in delo je hitreje steklo. 

Ko so bile rastline uspešno presajene, je astronavt otrokom spet pokazal vesoljski priročnik in 

jih prosil, da mu pomagajo pri njegovem izpolnjevanju. V njem so odkrili dve novi besedi 

(vzrok, posledica). Pri vpeljevanju besed vzrok in posledica otroci za vzrok niso imeli predstav, 

kaj bi to bilo, za posledico smo v vseh skupinah dobili odgovor v smislu: da nekaj, kar je potem, 

in še primer: ko nekaj ušpičiš in nato sledi kazen (vedno naj bi bilo to nekaj slabega). 

Ko smo prešli na konkretno reprezentacijo, so povezali predznanje o pojmu prej–potem s 

pojmom vzrok–posledica. Med pripravljenimi slikami, ki so prikazovale vzroke, kdaj rastline 

uspevajo in kdaj ne, so samostojno znali poiskati in povezati vzrok in posledico (pri kakšnem 

je bilo potrebno vprašanje, kaj se zgodi prej in kaj potem, potem pa so to brez težav umestili v 

shemo vzrok–posledica). Pri tem smo uporabljali shemo z dvema kvadratoma in vmesno 

puščico (prvi kvadrat je predstavljal vzrok, drugi pa posledico). Ta jim je bila v veliko pomoč 

kot nekakšna konkretna reprezentacija, saj so izrečeno še praktično prikazali pred seboj. 
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Nekateri so si skozi celotno dejavnost sami pomagali z besedama prej in potem, a so jih nato 

dopolnili tudi z vzrok in posledica. 

Na koncu so nekateri otroci že sami uporabljali besedi vzrok in posledica ter o njima smiselno 

razlagali ostalim otrokom. Ko sem za zaključek dejavnosti navedla določen vzrok, so znali 

povedati posledico in obratno. Znanje o rabi pojma vzrok–posledica so s to dejavnostjo usvojili 

na enem področju (skrb za rastline), pomembno je bilo, da se je to znanje z naslednjimi 

dejavnostmi preneslo še na ostala področja, da so videli, da ima pojem na vseh področjih enak 

pomen. 

  

Slika 8: Izdelava plakata 

Slika 9: Ogled postopka presajanja rastlin v knjigi 

Slika 10: Presajanje rastlin 
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Slika 11: Novi besedi vzrok–
posledica 

Slika 12: Grafična 
reprezentacija pojma vzrok–

posledica 

Slika 13: Urejeni vzroki in posledice v vesoljskem priročniku 
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3.4.3.3 Tretja učna enota Dolgčas preženimo z narobe zgodbo 

Priprava se nahaja v prilogi 3. 

Tretja učna enota je bila namenjena spoznavanju pojma vzrok–posledica v luči protiprimerov 

(zamenjan vrstni red). 

V dejavnosti so se povezovala naslednja področja: matematika, jezik, družba in narava.  

Pri tej dejavnosti sem si zastavila naslednje matematične cilje: 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico s pomočjo protiprimera, 

• otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti 

dogodka, 

• otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema, 

• otrok spoznava vrstilna števnika. 

Cilji z ostalih področij pa so bili naslednji: 

• otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah ter doživlja zvočnost in 

ritem, 

• otrok se ustvarjalno izraža v jeziku, 

• otrok se uči samostojno pripovedovati, 

• otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij 

Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok in analizo doseženih ciljev: 

Astronavt je otrokom predstavil novo nalogo in jih prosil za pomoč. Povedal jim je, da jim je v 

vesolju včasih dolgčas, saj so samo štirje. Včasih pa se zabavajo tako, da si pripovedujejo 

zabavne in nesmiselne stavke, ki vključujejo vzroke in posledice. Predvajal jim je posnetek 

nesmiselnih stavkov z vzroki in posledicami ter jih zraven tudi slikovno prikazal. Otrokom so 

se narobe stavki zdeli smešni, povedali so, da se ti primeri ne morejo zgoditi v tem vrstnem 

redu. Da so obrnjeni ravno narobe, ravno obratno (s tem sta se uresničevala cilja: otrok se 

seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti dogodka. Otrok 

prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah ter doživlja zvočnost in ritem). 

Slikovno gradivo stavkov s posnetka je bilo otrokom v pomoč, da so ga vstavili v shemo in se 

spraševali, kako morajo obrniti puščico, da bo prav. Praktičen prikaz jim je še bolj osvetlil 

narobe stavek in protiprimer. Iz teh primerov so razbrali, da se najprej zgodi vzrok in nato 

posledica. Nekateri so narobe stavke tudi praktično preizkusili in s tem preverili, ali držijo v 
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podanem vrstnem redu. Takoj so videli in razumeli, da na primer, če padejo na tla, se pod njimi 

ne naredi led (s tem se je uresničeval cilj: otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema). 

Potem je astronavt otroke prosil, da si še oni izmislijo kakšen narobe stavek, da jih bo potem 

lahko povedal ostalim na vesoljski postaji. Pri izmišljanju svojih narobe stavkov so imeli otroci 

sprva malo težav z inovativnostjo. Ko jim je astronavt malo bolj razložil, da morajo najti nek 

vzrok in posledico ter njuni mesti ravno zamenjati, se jim je zelo odprlo. Potrebovali so samo 

podatek, naj zamenjajo mesto vzroka in posledice. Spomnili so se toliko primerov, da so kar 

težko čakali na vrsto, da jih bodo povedali. Nekateri stavki, ki so se jih domislili: »Zradiramo 

risbo, je počečkana. Pokrajina je bela, začne padati sneg. V pralnem stroju operemo oblačila, 

oblačila so umazana. Pojemo kosilo, smo lačni. Pokosimo travo, trava je visoka. Očistimo 

čevlje, čevlji so umazani.« Iz primerov je razvidno, da so pri oblikovanju stavkov ponovno 

izhajali iz svojega vsakdanjega življenja in iz izkušenj, ki so jih že pridobili (so jih že praktično 

preverili). Z veliko količino izmišljenih narobe stavkov sta se uresničevala cilja: otrok se 

ustvarjalno izraža v jeziku in otrok se uči samostojno pripovedovati. 

Ko smo potem grafično reprezentirali »narobe stavke«, tako da so jih otroci gibalno uprizarjali 

in eden drugega fotografirali, jim je nekaj težav povzročalo, kako primere gibalno uprizoriti, s 

predlogi in medsebojno pomočjo so se znašli. Predvsem jih je oviral zamenjan vrstni red, ker 

ko so stavek uprizorili v pravem vrstnem redu, jim je šlo lažje. Videlo se je, da imajo že 

oblikovan občutek za zaporedje dogodkov, zaznajo neskladje in jih to ovira pri izvedbi. Zelo 

jim je bilo všeč, ko so lahko izvedbo samostojno fotografirali. Tudi pri tej izvedbi so govorili, 

da dogodki ne morejo potekati v obratnem vrstnem redu, da mora biti vzrok pred posledico, 

potem so prikazali tudi pravilni vrstni red in vzroke označili s številko ena ter posledice s 

številko dve (pri tem so spoznavali vrstilna števnika). Navdušilo jih je tudi delo z računalnikom 

in tiskalnikom, saj temu v vrtcu niso pogosto priča. 

Po tej dejavnosti me je kar malo presenetilo dejstvo, kako hitro so otroci usvojili besedi vzrok 

in posledica (ko smo se na primer odpravljali ven na igrišče, so sami od sebe začeli govoriti o 

vzrokih in njihovih posledicah v trenutni situaciji). Sledi nekaj primerov, ki so jih samostojno 

povedali: »Če boš oblekel jopico, ti bo vroče. Kapo damo na glavo, da nas zaščiti pred soncem. 

Ker je zunaj zelo vroče, moramo vsi piti veliko vode. Če ne boš zavezal čevlja, lahko padeš.« 

Da govorijo o vzrokih in posledicah, sem vedela, ker so rekli: vzrok je odvezan čevelj, posledica 

je padec itd. Med njimi se je odvilo pravo malo tekmovanje o čim večjem številu pravilnih 
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vzrokov in posledic. To kaže tudi na to, da so razumeli pomen pojma vzrok–posledica in ga  

uporabili v novi situaciji ter pokazali razumevanje univerzalnosti pojma. 

  

Slika14: Kakšen je pravilni vrstni red? 

 

Slika 15: Urejeni vzroki in 
posledice v smiseln vrstni red 

 

 

Slika 16: Fotografiranje vzrokov in posledic za 
grafične reprezentacije 

Slika 17: Urejanje slik na računalniku 
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3.4.3.4 Četrta učna enota Astronavt je izgubil raketo 

Priprava se nahaja v prilogi 4. 

Četrta učna enota je bila namenjena vpeljevanju konceptualne spremenljivosti pojma (za en 

vzrok obstaja več možnih posledic in obratno). Dejavnost je povezovala področja matematike, 

umetnosti in družbe. Pri tem sem si zastavila naslednje matematične cilje: 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico (konceptualna spremenljivost, princip 

konstrukcije), 

• otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost. 

Cilji z ostalih področji so bili naslednji: 

• spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, uporabi sredstev in prostora, 

• razvijanje fine motorike, 

• otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z več otroki (reševanje problemov, pogajanje in 

dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč drugih, menjavanje vlog, vljudnost v 

medsebojni komunikaciji). 

Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok in analizo doseženih ciljev: 

Pri tej dejavnosti je astronavt otroke prosil, da mu iz pripravljenega materiala skupaj izdelajo 

novo raketo (dve skupini deklet in dve skupini fantov). Skupinsko delo je otrokom sprva 

povzročalo težave, dogovarjanje je bilo težko, skoraj so začeli izdelovati vsak svojo raketo. 

Vprašala sem jih, ali jih je astronavt prosil, da mu izdelajo vsak svojo raketo, takoj so povedali, 

da ne in naj mu eno izdelajo dekleta in eno fantje. Ob tem so videli, da bodo morali nekako 

sodelovati med seboj, če želijo upoštevati astronavtova navodila. Lotili so se risanja načrta, pri 

čemer se je pokazalo, da so nekatere skupine narisale načrt in je bil končni izdelek podoben 

načrtu, druge skupine pa so nekaj narisale in končni izdelek ni bil podoben načrtu (nekateri 

imajo bolj razvito sposobnost prenosa 2D-risbe v 3D-skulpturo kot drugi). Videlo se je, da 

otroci težko najprej načrtujejo in se potem držijo načrta (prvič so bili postavljeni pred tako 

nalogo). 

Pokazalo se je, da bi rad vsak samostojno uveljavil svoje ideje brez upoštevanja ostalih, 

postopno so spoznali, da mora nekdo prevzeti vlogo vodje, ki je usmerjal delo, potem je 

izdelovanje rakete lažje steklo. Še vedno pa ostali otroci vodji skupine niso dovolili, da bi samo 

on ukazoval in bi se upoštevale samo njegove ideje. Skozi nalogo izdelovanja rakete so se učili, 

kako lahko vsak član izrazi svoje ideje, kako se odločijo, katero idejo bodo uporabili, in kako 
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na vljuden način izraziti nestrinjanje s čim. Cilj: otrok ima možnost razvijati sposobnosti in 

načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z več otroki (reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč drugih, menjavanje 

vlog, vljudnost v medsebojni komunikaciji. 

Ob gradnji rakete so nato začeli uživati, saj niso bili omejeni, nekateri so potem spraševali, da 

so naredili štiri različne rakete in če bo to v redu. V medsebojnem pogovoru so ugotovili, da 

jim astronavt ni dal načrta, kako naj raketa izgleda, tako da ni potrebno, da so vse enake, in je 

dobro, da je vsaka skupina naredila svojo raketo in niso ponavljali eden za drugim. Pritegnil jih 

je bleščeč material, nekateri bi raketo naredili le iz okraskov, a so jih drugi spodbudili, da mora 

raketa imeti neko ogrodje in bodo potem to okrasili (uresničevanje cilja: otrok spoznava prostor, 

njegove meje, zunanjost, notranjost). 

Ko so bile rakete izdelane, je astronavt prosil za njihovo predstavitev. Pri predstavitvi raket 

astronavtu so šli fantje v večje tehnične podrobnosti kot dekleta. Ob opisovanju raket so se 

napletale tudi zgodbe (če vas bo kdo napadel, greste lahko sem, naredili smo tobogan za spust 

v vesolje itd.). Pripovedovanje so sprožili fantje. Iz tega smo razbrali, da imajo fantje več virov, 

iz katerih črpajo (ob zgodbah, risankah se bolj srečujejo s takimi tematikami), tako so sami 

razširili dejavnost še na razvijanje domišljijske rabe jezika. 

Ko smo se začeli pogovarjati o številu možnih vzrokov in posledic za določen primer, so najprej  

rekli, da en vzrok ne more imeti več posledic (izhajali so iz tega, da smo pri predhodnih 

dejavnosti za en vzrok vedno določili le eno posledico in obratno. To so tudi utemeljili tako). 

Ob praktičnem primeru pa so takoj začeli naštevati več možnih posledic za en vzrok, tako da je 

bilo iz tega že razvidno, da razumejo, da je mogočih več posledic. Ob iskanju več možnih 

vzrokov in posledic so se najprej vedno spomnili najbolj logičnih, a so ob razmisleku znali 

postopoma našteti še tri, štiri. Nekateri so sami ugotovili, da je vzrok v drugačnem primeru 

lahko tudi posledica in obratno. Ponovno so po dejavnosti v primerih vsakdanjega življenja v 

vrtcu samoiniciativno uporabljali novo znanje, ki so ga pridobili z dejavnostjo. Kot reakcija na 

kakšno dejanje drugega otroka so mu začeli naštevati vse možne posledice, ki bi se lahko 

zgodile (eden od primerov: fant je skakal po stopnicah, opomnili so ga, da so možne posledice: 

padec, motenje ostalih skupin v vrtcu, poškodba sebe in poškodba drugih). 

Nekateri otroci so se spomnili dejavnosti, ko smo določali vzroke in posledice pri skrbi za 

rastline, in povedali, da smo že takrat povedali več možnih vzrokov in posledic za isto temo, le 
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da takrat tega nismo poudarjali (več možnih vzrokov za posledico roža dobro uspeva in več 

možnih vzrokov za posledico roža ne uspeva dobro). 

Ko smo se lotili reprezentiranja več možnih vzrokov in posledic, je risanje otrokom spet 

povzročalo nekaj težav, a so že bolj razumeli, da lahko pač narišejo tako, da bo njihova skupina 

vedela, kaj je narisano. Ob risbah, ki so prikazovale več možnih posledic in vzrokov, so še bolj 

razumeli, da res obstaja več možnih kombinacij vzrokov in posledic, saj so imeli primer 

konkretno pred sabo (Piaget: do stopnje formalnih operacij (11–15 let) otrok ni zmožen 

mišljenja zunaj konkretne stvarnosti). Posebej bi poudarila primer, ko je v eni skupini prišlo do 

prepira med dvema deklicama, ker sta obe naenkrat želeli predstaviti raketo. Zdelo se mi je 

primerno, da za ugotavljanje več možnih posledic in vzrokov vzamemo kar to situacijo, jo 

poizkušamo razrešiti in se ob tem učimo še o vzrokih in posledicah. Ko sta deklici komunicirali 

in razreševali spor, sem dodatno vključila še možne posledice, ki bi lahko sledile njunemu 

sporu, otroci so tako iz konkretnega primera videli, da za en vzrok obstaja več možnih posledic 

in obratno. Prav tako so znali več možnih vzrokov in posledic poiskati tudi med postopkom 

izdelovanja rakete (vzrok nekaj so premalo nalepili, možne posledice: del bi odpadel, raketa bi 

strmoglavila, astronavt bi padel iz rakete; vzrok: opletanje s škarjami po zraku, možne 

posledice: poškodba sebe, poškodba drugih, uničenje rakete itd.). 

 

 

Slika 18: Načrt in končni izdelek 
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Slika 19: Izdelava raket 

Slika 20: Predstavitev raket 

Slika 21: Grafična reprezentacija več možnih vzrokov in posledic 
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3.4.3.5 Peta učna enota Posebno vesoljsko urjenje 

Priprava se nahaja v prilogi 5.  

Peta učna enota je bila namenjena utrjevanju vseh pridobljenih spoznanj v predhodnih štirih 

dejavnostih. Povezovala je naslednja področja: matematiko, gibanje in jezik. 

S to dejavnostjo sem želela doseči naslednje matematične cilje: 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico, 

• otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost, 

• otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov in se uči orientacije v prostoru. 

Cilji z ostalih področij pa so bili naslednji: 

• sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 

• usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), način 

(kako se telo giblje), 

• spoznavanje pomena sodelovanja v skupini in medsebojne pomoči, 

• razvijanje koordinacije. 

 

Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok in analizo doseženih ciljev: 

Otroke je tokrat čakalo posebno vesoljsko urjenje v telovadnici vrtca. Povezava s športno 

aktivnostjo je otroke dodatno motivirala. Niso takoj razmišljali o vzroku in posledici, a jih je 

dejavnost spodbudila k temu, da so ju postopno sami zaznali v dani situaciji, ju izpostavili in 

razglabljali o njiju.  Že med izvajanjem nalog so nekateri opazili, da se ponavlja: vzorec najprej 

izvajanje nalog z odprtimi očmi, nato s prevezanimi. Povedali so, da jim je izvajanje s 

prevezanimi očmi veliko težje od izvajanja z odprtimi očmi, a jim je tudi v izziv in jim je 

zabavno. 

Ugotovili so,  da so se ob izvajanju s prevezanimi očmi kot posledice pojavljale napake v 

izvedbi gibanja (niso prišli  do določenega cilja, ampak so kar nekam zatavali, zgrešili so mesto 

skoka, imeli so manj ravnotežja, potrebovali so vodenje, bili so veliko bolj previdni in počasni, 

težko so razumeli navodila prijateljev, težko so osebi s prevezanimi očmi podajali navodila (na 

začetku kazanje z rokami pridi sem, pojdi tja, česar osebe s prevezanimi očmi niso razumele, 

ob tem so se urili v cilju: otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov in se uči orientacije 

v prostoru). 
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Ob ogledu posnetkov so otroci primerjali, kaj se je dogajalo, ko niso imeli prevezanih oči, in 

kaj, ko so jih imeli. Zaznali so razlike. Ugotovili so, da se je več izrazitih vzrokov in posledic 

zgodilo, ko so imeli prevezane oči, saj je bila ta situacija za njih bolj neznana in niso bili 

navajeni nanjo. Smešno se jim je bilo gledati. Iskali so tudi vzroke, zakaj je nekdo nalogo 

uspešno opravil in drugi ne, ni jim bilo samoumevno, da je nekdo boljši in nekdo slabši v 

izvajanju naloge, vedeli so, da se nekaj skriva v ozadju, in to so iskali (ni tako gibčen, sposoben, 

jaz sem fant, zato mi gre bolje itd.). Nekako so iskali vzroke in posledice svojega delovanja ter 

s tem tudi razlagali svoje delovanje. Nekateri so že vnaprej napovedovali vzroke in posledice 

izvedbe gibalne naloge ostalih otrok na osnovi njihovih preteklih izkušenj (njej pa to ne bo šlo, 

ker je bolj močna, ta se pa boji itd.). Napovedi niso bile nujno v skladu s kasnejšo izvedbo. Če 

se je to zgodilo, so iskali vzroke, zakaj pa tokrat izvedba ni bila takšna, kot so jo napovedali. 

Napovedali so tudi posledice, ki bi se dogajale, če v resničnem življenju ne bi videli: nesreče, 

zaletavanje, ne morejo brati (omenijo posebno pisavo), drugačna navodila itd. Spet se je 

pokazalo, da so usvojili znanje o več možnih posledicah in vzrokih (dokazali so, da razumejo, 

da slepota nima le ene možne posledice). To je kazalo tudi na to, da so usvojeno znanje ponovno 

prenesli na novo področje in ga brez težav uporabili. Besedi vzrok in posledica je ob opisovanju 

primerov pravilno uporabila večina otrok, kazali so tudi znanje o uporabi smiselnega vrstnega 

reda vzroka in posledice ter nesmiselnosti uporabe protiprimera. 

  

Slika 22: Izvajanje gibalnih nalog s prevezanimi očmi 
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3.4.3.6 Šesta učna enota Astronavt mora nazaj v vesolje 

Priprava se nahaja v prilogi 6. 

Zadnja dejavnost je bila namenjena preverjanju naučenega s pomočjo didaktične igre, kar delno 

sodi tudi že na 4. stopnjo projektnega dela (evalvacija izvedbe). 

Cilji s področja matematike so bili naslednji: 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico (preverjanje naučenega), 

• otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

Ostali cilji: 

• uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila. 

Opis poteka dejavnosti z odzivi otrok in analizo doseženih ciljev: 

Preverjanje naučenega sem razdelila na tri stopnje, ki so se v didaktični igri razlikovale po 

barvah. Stopnje so se med seboj ločile glede na taksonomsko zahtevnost razumevanja pojma 

vzrok–posledica. 

Prvo, rumeno stopnjo, kjer je bilo treba navesti vzrok za dano posledico ali obratno 

(strukturirana shema), so uspešno rešili vsi otroci, razen ene deklice, ki živi v družini 

priseljencev in že na splošno ne govori dobro slovensko. S pomočjo podvprašanj se je videlo, 

Slika 23: Ogled posnetkov gibanja 
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da nekako razume, kaj želim, da pove, vendar tega ni znala besedno izraziti. Tej deklici prav 

tako ni uspelo uspešno rešiti druge in tretje stopnje. Čeprav deklica ni bila uspešna pri reševanju 

nalog, se mi zdi ključno, da je skozi projekt vseeno sodelovala z ostalimi otroki in se učila 

jezika. Videlo se je tudi, da sama tega, da ne zna odgovoriti na vprašanja, ne jemlje kot neuspeh. 

Drugo, modro stopnjo, kjer so morali prikazati znanje o uporabi protiprimera ali zamenjanega 

vrstnega reda, je uspešno rešilo 16 otrok. Brez težav so med slikami našli par, ki je predstavljal 

vzrok in posledico, pokazalo pa se je, da si otroci kakšne slike med seboj različno razlagajo, 

vendar so kljub različnim razlagam pravilno med seboj povezali vzrok in posledico in to tudi 

besedno utemeljili. Brez težav so ubesedili, kaj prikazujejo slike, nekateri so za utemeljitev 

uporabili besedi ker in zato, nekateri pa vzrok in posledica, spet se je pokazalo, da so prepoznali 

ustrezen vrstni red (1. vzrok in 2. posledica). Deček, ki je tudi otrok priseljencev, ob tem pa se 

opaža tudi, da zaostaja v razvoju in je uspešno rešil prvo stopnjo, pri drugi in tretji stopnji ni bil 

uspešen. Iz tega lahko zaključimo, da nekako s podvprašanji zna določiti vzroke in posledice, s 

katerimi ima izkušnje iz vsakdanjega življenja, na nadaljnje stopnje pa ni sposoben priti. Delno 

uspešno je to nalogo rešil deček, ki je med izvedbo projekta veliko manjkal. Pri enem primeru 

mu ni šlo, potem pa si je izbral drugi sliki in je bil uspešen. Tretjo stopnjo je uspešno rešilo 16 

otrok. Pri tej stopnji se je spet pokazalo, da se otroci najprej spomnijo najbolj tipičnega, 

stereotipnega vzroka oziroma posledice, z razmislekom pa se jih potem spomnijo še nekaj. Pri 

tej stopnji nista bila uspešna že predhodno omenjena otroka priseljencev. Delno pa je bil 

uspešen deček, pri katerem se zaznava zaostanek v razvoju. Takoj se je spomnil ene možne 

posledice, pri naštevanju več možnih posledic pa ni bil uspešen. Na tej stopnji sem opazila tudi,  

da so veliko hitreje in lažje odgovorili, če sem jim podala vzrok in jih poprašala o možni 

posledici. Težje jim je šlo, ko je bila podana posledica in so iskali možne vzroke zanjo. Z več 

razmisleka so rešili tudi ta problem, vendar bi za boljše in hitrejše reševanje tega problema 

potrebovali še malo daljše časovno obdobje za urjenje te sposobnosti. 

Ob odgovorih iz didaktične igre se je razbralo, da večina otrok razume koncept vzrok–posledica 

in da ga znajo prenesti na več različnih področij. Pri tem se je videlo, da se več možnih vzrokov 

in posledic lažje spomnijo, če je podan podatek blizu njihovim preteklim izkušnjam in imajo s 

situacijo mogoče že praktične izkušnje. Pokazalo se je, da so usvojili tudi pojma vzrok in 

posledica, ne le kot besedi, ki ju uporabljajo, in ne poznajo njunega pomena, ampak na neki 

stopnji matematičnega pojma. O njem poznajo osnovne zakonitosti in kdaj ju uporabiti 

(smiselno jih povežejo v situacije, ne rečejo jih kar tako itd.). 
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Ob slovesu se je pokazalo, da so se vsi otroci v času trajanja projekta navezali na astronavta, še 

posebej  trije otroci, ki so imeli kar malo krizo, ko je povedal, da se ne bo več vrnil k njim. Ko 

se jim je astronavt zahvalil za vso pomoč, jih je vprašal, ali so se tudi oni kaj novega naučili v 

tem času. Povedali so mu, da jih je naučil, kaj pomenita besedi vzrok in posledica. Na koncu so 

otroci objemali astronavta, se mu zahvaljevali, da je prišel, in mu zaželeli srečno potovanje. 

Med igro sem potem zasledila tudi, da so se nekateri pogovarjali, da ga že pogrešajo in da jih 

bo zagotovo še kdaj obiskal. 

  

Slika 24: Didaktična igra 

Slika 25: Slovo astronavta 



Fon, K. (2019) Vpeljevanje pojma vzrok–posledica s projektnim delom v starostni skupini 5–6 let. Ljubljana: UL PEF. 

 

42 
 

3.4.4 4. stopnja: evalvacija izvedbe 

Samo evalvacijo dejavnosti in uresničitev ciljev sem si zapisovala takoj po dejavnostih. Ta je 

že zapisna v predhodnem koraku skupaj z opisom izvedbe, saj se mi zdi bolj smiselno, da je 

dejavnost opisana in je že takoj zraven navedeno kaj je bilo ustrezno in kaj ne, ob tem pa se 

tudi utemelji dosega oziroma ne dosega cilja. Po končanem evalviranju vseh dejavnosti, pa sem 

projektno delo kot celoto evalvirala še s pomočjo Hejnyjevih principov in prek elementov, ki 

so značilni za projektno delo. Ti dve analizi sta predstavljeni v nadaljevanju. Nato sledi 

povzetek ugotovitev. 

3.4.4.1 Analiza projekta s pomočjo Hejnyjevih principov 

 Grajenje miselnih shem 

Celotno projektno delo je otroke spodbujalo h grajenju lastne miselne sheme o pojmu vzrok–

posledica. Skozi različne dejavnosti, ki so bile oblikovane na osnovi različnih področij 

kurikuluma, so otroci lahko postopoma ozaveščali podobnosti izkušenj o pojmu vzrok–

posledica ter tako povezovali semantično in strukturirano miselno shemo. 

 

 Delovanje v različnih okoljih 

Otroci so delovali v okolju, ki je povezovalo vsakdanje težave z vesoljem, in to jih je dodatno 

motiviralo. Zaznalo se je, da niso bili pod pritiskom učenja, vse je bilo za njih igra. Dolgotrajno 

delovanje v enem okolju je prispevalo k večjemu ponotranjenju vsebine in bolj trajnemu znanju. 

 

Medpodročno povezovanje  

Medpodročno povezovanje je otrokom omogočilo, da so informacije o pojmu vzrok–posledica 

pridobili celostno, grajenje znanja na predhodnih izkušnjah jim je omogočilo, da so si ustvarili 

trdnejše predstave, informacije pa so po nekem času lažje priklicali v spomin. To se je pokazalo 

v primeru, ko smo pojem spoznali na enem področju in so na novem področju (z vsako 

naslednjo dejavnostjo) postopno vedno bolj samostojno ugotavljali, da pojem vzrok–posledica 

vedno uporabljamo v takem vrstnem redu, da besed ne moremo zamenjati, da za en vzrok 

obstaja več možnih posledic in obratno (znanje, ki so ga pridobili v predhodni dejavnosti, so 

izpostavili in uporabili v novi dejavnosti). Ker so imeli izkušnje s pojmom na več različnih 

področjih, so ga samostojno začeli prenašati tudi na primere, ki so jih odkrili sami. Prav tako 

so veščino prenašanja znanja pokazali v zaključnem preverjanju z didaktično igro (primeri so 
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bili postavljeni široko na vsa področja otrokovega življenja, ne le na tista, ki smo se jih dotaknili 

skozi predhodne dejavnosti). 

 

 Spodbujanje otrokovega razmišljanja 

Otrokom je bil vedno podan le problem: v obliki vprašanja, težave ali materiala, ne pa tudi 

edina pravilna pot reševanja tega problema. Otroci so morali razmisliti, kako bodo problem 

rešili, se dogovarjati, matematizirati. Pomembno se mi zdi, da vzgojiteljica ni rekla, tako je in 

tako morate delati, ampak so lahko preizkušali različne načine reševanja problema in se nato 

odločili, kako bodo rešili probleme (praktični preizkus pri protiprimerih, samoiniciativno 

odkrivanje, ali ima en vzrok lahko več možnih posledic, itd.). Njihovo razmišljanje pa je 

spodbujal predvsem del dejavnosti, ki je bil zasnovan po modelu Nrich – utemeljevanje. Videlo 

se je, da je to stopnja višje v njihovem razvoju in da osnovni problem lahko rešijo s 

poizkušanjem, potem pa morajo dobro razmisliti, kako bodo utemeljili svoje ugotovitve in 

znanje. Pri tem razmišljanju jih je zelo spodbudilo tudi dejstvo, da je astronavt, ki toliko ve, da 

sploh lahko živi v vesolju, za nekatera mnenja, rešitve težav spraševal njih. Ta trenutek lahko  

povežemo z aktivnim državljanstvom in dojemanjem otroka, ki že zna, zmore, razume. Sprva 

so se otroci v tej situaciji malo ustrašili, saj je niso bili vajeni, a ko so videli, da se astronavt 

zanaša nanje, so se potrudili in želeli čim bolje rešiti naloge. 

 

 Prava motivacija 

Pokazalo se je, kako pomembno je učenje povezati s temami, ki so otroku blizu (notranja 

motivacija), tako v okolju, ki mu je všeč, lahko brez pritiska spoznava še matematične pojme 

in ostala znanja. Pred izvajanjem projekta smo dobili komentarje, da je to težka tema in kako 

bomo to sploh izvedli. Izkazalo se je, da so otroci samoiniciativno (komaj so čakali, kdaj bodo 

spet na vrsti za obisk astronavta) spoznali kar štiri različne stopnje (generični pojem, 

matematični pojem, razumevanje pojma v luči protiprimerov, konceptualna spremenljivost 

pojma) razumevanja pojma vzrok–posledica, so hitro ponotranjili nove informacije in imeli 

trajno znanje o pojmu. Predvsem s spodbujanjem utemeljevanja njihovih ugotovitev so prišli 

stopnjo višje v svojem razvoju. Pokazalo se je tudi, kako pomembno je, da otroci niso bili pod 

prisilo, da morajo nekaj delati. V bistvu so imeli prosto izbiro v udeležbi, pa so se radi 

udeleževali dejavnosti. 
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 Izkušnje 

Pri tem se mi je predvsem po zaključni didaktični igri, s katero sem preverila pridobljeno 

znanje, zdelo pomembno dejstvo, da tudi, če se cilji pri vseh otrocih niso dosegli v celoti, so 

bogatejši za pridobljene izkušnje. Večina otrok je dosegla cilje, nekateri, ki jih niso v celoti, pa 

so vseeno dobili pozitivne izkušnje na vseh področjih (predvsem vključenost v skupino, 

medsebojno sodelovanje in sprejemanje ter urjenje v slovenskem jeziku). 

 

 Zadovoljstvo ob učenju matematike 

Da otrok lahko občuti zadovoljstvo, mu mora vzgojitelj pripraviti izzive, ki jih bo lahko razrešil 

(problem mora biti dovolj enostaven in obenem dovolj velik, da ga bo otrok občutil kot izziv) 

in bo ob tem občutil uspeh ter doživel veselje. Zadovoljstvo je motor za nadaljnje delovanje v 

matematičnih izzivih. Ravno to se je pokazalo skozi dejavnosti, čeprav je bil kakšen problem 

za njih težek, so sodelovali in ga rešili, ob tem pa so bili zelo ponosni nase. Zaradi uspeha in 

zadovoljstva so še raje prihajali k astronavtu in mu pomagali. 

 

 Osebno znanje 

Med izvajanjem dejavnosti se je opazilo, da se vsi otroci želijo dokazati s svojim znanjem. To 

jih je v kakšnem primeru oviralo pri sodelovanju z ostalimi otroki. Pomembno je bilo, da sem 

upoštevala vsakega otroka in mu dala možnost, da je izkazal svoje znanje, da ni vedno povedal 

vsega tisti, ki je bolj ekstravertiran in po navadi prvi najde rešitev, drugi pa potem ne pridejo 

na vrsto. Med sabo so si včasih rekli: ne, ne boš vsega ti povedal, tudi jaz bom itd. 

 

 Vloga vzgojitelja  

Postavila sem se v posredno vlogo in otrokom je bilo to sprva nekam čudno. Ko so se navadili, 

so tudi lažje organizirali svoje delo. Opazovanje mi je dalo podatke o otrocih, ki jih drugače ne 

bi dobila. Pri tem sem se še bolj naučila, kako opazovati in poslušati otroke ter to potem 

uporabiti za nadaljnje delo. Tako sem lahko s pomočjo vskočila, ko res niso zmogli sami, 

drugače pa se mi zdi, da bi jih preveč usmerjala, ker bi mislila, da je edino tako pravilno. Tak 

način dela mi je dal dobro izkušnjo o tem, da so otroci res kompetentna bitja, ki že znajo, 

razumejo in zmorejo, le če jim damo priložnost za to. Zato je tudi ta izkušnja vplivala na mojo 

subjektivno teorijo o vzgoji in bom v prihodnosti še bolj stremeli k takemu gledanju na otroke, 

ker je moja posredna vloga pripeljala do dobrih končnih rezultatov. Iz tega lahko povzamem, 

da je bila moja vloga v projektnem delu ključen dejavnik pri tem, da so otroci lahko aktivno 
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pridobivali svoje znanje, in je zato zelo pomembno, kakšno vlogo vzgojitelj prevzema v procesu 

učenja. 

 

Učenje iz napak 

Potrebno je biti pozoren na znanje in ne na neznanje. Napaka je sestavni del učnega procesa in 

posledično tudi napredka. Proces učenja dopušča napake in večina se jih sčasoma odpravi sama 

od sebe. Dogodkov se ne da prehitevati, tako da vzgojiteljeva nestrpnost ob prehitrem 

pričakovanju odpravljanja napak le škoduje otroku. Nekateri otroci na začetku niso zmogli 

povedati niti ene logične posledice za en vzrok, na koncu projektnega dela so dojeli bistvo in 

vsi dosegli ta cilj. 

 

 Ustrezni izzivi 

Osnovni problem je bil vedno postavljen vsem otrokom. Prilagoditev izzivov nisem nikoli 

načrtovala vnaprej. V dani situaciji sem videla, za koga bo to mogoče pretežko/prelahko, zato 

sem problem takrat prilagodila posameznikom (podvprašanja, dodatna razširjena vprašanja). 

Otroci so postopno dobivali izkušnjo, da jim bo uspelo rešiti probleme v sklopu njihovih 

zmožnosti. V skupini zato ni bilo zaznati strahu, nelagodja in dolgočasenja. V nekaterih 

primerih so željo po nadgradnji izzivov izrazili tudi otroci sami (pisanje na plakat). 

 

 Spodbujanje sodelovanja 

Še vedno se je zaznalo veliko egocentrizma, zato je bilo dobro, da so otroci dobili izkušnje, da 

včasih lažje rešijo problem skupaj kot pa sami. Ko so združili predhodne izkušnje med seboj, 

so bili veliko hitrejši pri reševanju problemov, učili so se tudi, da je težko kdaj priznati, da ima 

kdo drug boljšo idejo, da niso edini, ki vse vedo, kako izbrati rešitev, ki bo pravilna, dialog 

(poslušanje drugih). Empatični otroci so se zelo trudili pomagati otrokom s šibkejšim znanjem, 

pokazali so nekakšno zaščitniško obnašanje. 

 

3.4.4.2 Analiza učinkovitosti projektnega dela  

Med vsako izvedbo dejavnosti sem opazovala spodaj naštete elemente učnega pristopa, ki je 

temeljil na projektnem delu z medpodročnim povezovanjem, in zapisovala opažanja o tem, 

kako njihova uporaba v učnem procesu pripomore oziroma ne pripomore k izboljšanju procesa 

vpeljave pojma. Zapisala sem glavne ugotovitve in na podlagi teh ugotovitev ocenila, ali ima 

proučevani učni pristop več pozitivnih ali negativnih elementov za vpeljavo pojma vzrok– 
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posledica. S tem se je pokazala tudi učinkovitost učnega pristopa. Kategorije so navedene po 

Novak, Žužej in Glogovec (2009): 

Ciljna usmerjenost in načrtnost 

Ker se pojmi po navadi spoznavajo v štirih zaporednih stopnjah, sem tako tudi načrtovala 

priprave dela za vsak dan. Pred vsako naslednjo stopnjo sem z dejavnostmi preverila predznanje 

otrok in tako izvedela, ali so sami pripravljeni na prehod na naslednjo stopnjo. Tako kot se je 

stopnjevala kompleksnost razumevanja pojma vzrok–posledica, se je stopnjevala tudi 

zahtevnost načrtovanih ciljev za posamezne stopnje. Usmerjenost in načrtnost sta mi pomagali, 

da sem sledila zastavljenim ciljem in sem sproti lahko preverjala usvojeno znanje. Na koncu 

projekta so osnovni cilj v neki meri dosegli vsi udeleženci. 

Tematsko problemski pristop 

Tema je bila vsebinsko zaokrožena, saj sem izhajala iz predznanja otrok o poznavanju termina 

prej–potem. S pomočjo povezave različnih področij dejavnosti so otroci spoznavali, da ima 

pojem na vseh področjih enak, univerzalen pomen. Ker se je povezala še z vesoljem, je to bila 

dodatna motivacija. 

Življenjskost 

Vzroki in posledice so stalno okrog nas, tako da so jih morali otroci le bolj ozavestiti in začeti 

razmišljati o njih. Ker so zaznali uporabno vrednost v novih informacijah, so se tudi zelo radi 

učili o njih. 

Odprtost in prožnost 

Ker so imeli otroci ugodno okolje za izražanje mnenj, se je med njimi pojavilo veliko 

matematiziranja, kar je pripomoglo k odprtosti in prožnosti. Soočali so svoja predznanja in jih 

nadgrajevali ter širili projekt še v kakšno nenačrtovano smer (samostojno pisanje). 

Spodbujevalni slog dela  

Kot vodja projekta sem se postavila v nedirektivno vlogo, kar je pripomoglo k temu, da so 

otroci lahko občutili soodločanje in soočanje mnenj. Temelji v delovanju projekta so jim bili 

podani, ostalo pa so lahko predlagali sami, kar je še povečalo njihovo motivacijo. Zaradi lutke 

so sebe postavili na prvo mesto (oni so bili pripravljeni in sposobni reševati astronavtove 

težave), ni jih omejevala vloga odraslega, ki bi ga lahko obravnavali kot boljšega in 

sposobnejšega od sebe. 
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Aktivno sodelovanje otrok 

Ker je delo potekalo v majhnih skupinah, je imel vsak posameznik vedno čas in priložnost 

preizkusiti vse, kar se je dogajalo v projektu. Otroci se niso rabili toliko ukvarjati s tem, kako 

si bodo pridobili priložnost in pozornost za sodelovanje, ampak so lahko vso pozornost usmerili 

v dejavnosti same. Ker so bili vsi zelo vključeni in so pridobili veliko konkretnih izkušenj, so 

pomen pojma vzrok–posledica hitreje in bolj dolgoročno usvajali. 

Daljše časovno obdobje  

Dolžina trajanja projekta je pripomogla k utrjevanju pomena pojma, večji razširitvi pomena 

pojma na več področij in suvereni uporabi pojma v novih situacijah.  

Postopnost 

Otroci zaradi postopnosti nikoli niso izgubili zaupanja v svoje sposobnosti in postavljeni 

problemi se jim niso zdeli pretežki, saj so skozi projekt dobivali pozitivne izkušnje ob reševanju 

astronavtovih težav. Sami so ugotovili, da jim je vedno podal tako nalogo, da so morali 

uporabiti kaj, kar so se naučili pri predhodni nalogi, in nekaj takega, kar se bodo naučili pri 

trenutni nalogi. Tudi to je ohranjalo motivacijo otrok za sodelovanje. 

Medpodročno povezovanje 

Medpodročno povezovanje je otroke  spodbudilo, da so se začeli zavedati, da ne glede na to, 

kje bomo pojem uporabili, bo vedno pomenil enako, vedno bo treba uporabiti enak vrstni red. 

Začeli so se zavedati, da so vzroki in posledice povsod okrog njih in jih lahko vedno določajo. 

Vsi elementi, ki so bili uporabljeni v učnem pristopu, so se izkazali za pozitivne pri poučevanju 

pojma vzrok–posledica, saj so pripomogli k hitrejšemu in učinkovitejšemu spoznavanja pojma. 

Tako lahko rečemo, da je učni pristop zelo učinkovit za tovrstno poučevanje. 

3.4.4.3 Povzetek ugotovitev 

1. Ali je projektno delo, ki temelji na medpodročnem povezovanju, ustrezen učni pristop za 

vpeljevanje matematičnega pojma vzrok–posledica v vrtec? 

Na podlagi vseh opravljenih analiz je odgovor na 1. raziskovalno vprašanje naslednji: projektno 

delo, ki temelji na medpodročnem povezovanju, je ustrezen učni pristop za vpeljevanje 

matematičnega pojma vzrok–posledica v vrtec, saj se je v vseh predhodno zapisnih analizah 

izkazalo, da so glavne značilnosti takega načina dela (ciljna usmerjenost in načrtnost, tematsko 

problemski pristop, življenjskost, odprtost in prožnost, spodbujevalni stil dela, aktivno 
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sodelovanje otrok, daljše časovno obdobje, postopnost in medpodročno povezovanje) ključno 

pripomogle k uspešnemu spoznavanju in usvajanju pojma vzrok–posledica. Pomembne 

ugotovitve so naslednje: ciljna usmerjenost in načrtnost sta pripomogla k temu, da so zaporedno 

potekale štiri stopnje spoznavanja pojma in stopnjevanje zahtevnosti podanih dejavnosti, 

predvsem smo lahko sproti preverjali, kako napreduje učenje pri vsakem posamezniku, in mu 

tako prilagodili nadaljnje delo. Kot zelo pomembna se je izkazala tudi življenjskost, saj so 

vzroki in posledice stalno v otrokovem življenju, ko jih ozavesti, ga navdušuje, da to zna tudi 

poimenovati. Tematsko problemski pristop je pripomogel k temu, da so otroci spoznali 

univerzalnost pojma na vseh področjih. Spodbujevalni stil dela in aktivno sodelovanje otrok sta 

pripomogla k visoki motivaciji skozi celotno trajanje projekta, predvsem pa so otroci izkušnje 

pridobili samostojno, zato so jih tudi lažje povezali med seboj in jih uporabili v novih situacijah. 

Daljše časovno obdobje je omogočalo, da so otroci pojem lahko spoznali na več različnih 

področjih in nove informacije o pojmu tudi bolj utrdili. S tem se je povezalo tudi medpodročno 

povezovanje, ki v krajšem obdobju ne bi bilo izvedljivo. Postopnost je omogočala izhajanje iz 

predznanja o pojmu pri vsakem posamezniku in postopno nadgrajevanje informacij o pojmu, 

ter tako prehajanje iz semantične v strukturirano shemo o pojmu vzrok–posledica. 

2. Ali oziroma kako bodo otroci povezali podobnosti izkušenj med različnimi področji 

dejavnosti spoznavanja vzrokov in posledic ter jih povezali v strukturirano shemo o pojmu 

vzrok–posledica? 

Na podlagi vseh opravljenih analiz je odgovor na 2. raziskovalno vprašanje naslednji: izkazalo 

se je, da so otroci v časovnici projekta (že v 2. dejavnosti) zelo hitro začeli povezovati podobne 

izkušnje z različnih področji dejavnosti o pojmu vzrok–posledica. V 2. dejavnosti so se o 

vzrokih in posledica učili na področju narave, predvsem na primerih skrbi za rože, med 

vsakodnevno vrtčevsko rutino so pojem vzrok–posledica začeli samostojno vključevati 

predvsem na področje varnosti in upoštevanja pravil (poškodbe, kazen). Pri končni,  

6. dejavnosti se je to pokazalo s tem, da so izkazali znanje o pravilni uporabi pojma vzrok–

posledica na zelo širokem področju primerov (povezanih z vsemi kurikularnimi področji, 

primeri v pripravi, priloga 6) iz njihovega vsakdanjega življenja. S tem se je pokazalo, da so si 

skozi raznovrstne ponujene dejavnosti ustvarili široko strukturirano shemo o pojmu vzrok–

posledica. 
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5 ZAKLJUČEK 

Z diplomskim delom sem prikazala izvedbo in analizo projektnega dela s poudarkom na 

spoznavanju matematičnega pojma vzrok–posledica. V projekt sem vključila metodo aktivnega 

učenja, medpodročno povezovanje, Hejnyjevo metodo dela, model dejavnosti Nrich in 

postopne teoretične korake pri spoznavanju pojmov, ki so temeljili predvsem na 

konstruktivističnem poučevanju o pojmih. Moj glavni cilj je bil preizkusiti, ali je to ustrezen 

način za spoznavanje in vpeljevanje tega matematičnega pojma v vrtec. Ker se je izkazalo, da 

se je s tem načinom dela v izvedenem projektnem delu (način oblikovanja učnih enot z 

vključevanjem ustreznih teoretičnih idej (generični pojem, konceptualna spremenljivost, 

spoznavanje pojma v luči protiprimerov itd.)) matematični pojem vzrok–posledica ustrezno 

vpeljal med otroke, je to dobra podlaga, ki je lahko prenosljiva tudi na druge projekte, katerih 

namen je razvijanje matematičnih pojmov. 

Pri načrtovanju in pred izvajanjem projekta sem imela pomisleke predvsem glede tega, kako 

otrokom približati dokaj kompleksen odnosni pojem vzrok–posledica na podlagi aktivnega 

učenja, še vedno pa po priporočenih teoretičnih korakih spoznavanja novega pojma. Bila sem 

v dilemi, kako pripraviti dejavnosti, ki bodo vsebovale dovolj spodbudno okolje za samostojno 

aktivnost otrok, in ali bo vloga vzgojitelja postavljena kot opazovalec in usmerjevalec ali bomo 

otroke preveč usmerjala z enostranskim predajanjem znanja o pojmu. Ko se je projekt začel 

izvajati, sem ugotovila, da so bili moji pomisleki predvsem glede vzgojiteljeve preveč 

direktivne vloge odveč, saj sem s poglobljenim predhodnim načrtovanjem dejavnosti in 

pripravo ustreznega okolja in materiala dosegla to, da so otroci pojem lahko spoznavali z lastno 

aktivnostjo in v svojem tempu razvoja. Ta ugotovitev pa se lahko prenese tudi na izvajanje 

ostalih projektov, predvsem je pomembno, da si pred izvajanjem zastavimo konkreten cilj, kaj 

želimo s projektom doseči, in potem poglobljeno načrtujemo, kako bomo oblikovali spodbudno 

učno okolje, da bodo otroci lahko potem v njem aktivno odkrivali nova spoznanja. Študijo bi 

lahko nadgradili s tem, da bi v določenih časovnih okvirih preverili, kako trajno je bilo usvojeno 

znanje. 

Želim, da bi diplomsko delo pripomoglo k temu, da bi se več vzgojiteljev lotevalo vpeljave 

matematičnih pojmov v vrtec prek projektnega dela in aktivnega učenja otrok. 
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7 PRILOGE 
Priloga 1 

UČNA PRIPRAVA 1 

 

Področje: matematika 
Povezava z ostalimi področji: družba, narava, jezik 
Tema: Astronavt mora po pomoč na Zemljo 
Cilji s področja matematike: 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico (semantični pojmi), 
• otrok prireja 1-1, 
• otrok oblikuje in odčita grafični prikaz. 

Ostali cilji: 

• otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 
lahko ta delovala ter omogočala dobro počutje in udobje, 

• otrok utrjuje pravila, ki veljajo v skupini, 
• otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo, in o zaporedju dogodkov, 
• otrok doživlja verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov. 

 

Oblike dela: frontalna 

 
Metode dela: delo z lutko, pogovor, praktično delo 

 

Materiali in pripomočki:  
lutka astronavt, škatla Vse za čisto raketo, metlica in smetišnica, koš za smeti, oblačila, goba 
in tabla, barvni papir, slike štirih astronavtov, barvice, flomastri, vesoljski priročnik in 
pripravljen delovni list v njem 
 
Viri in literatura:  
Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod 
RS za šolstvo. 

 
Potek vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

• Animira lutko astronavta, ki se 
najprej predstavi otrokom, razloži, 
zakaj se je znašel pri njih, in ji prosi 
za pomoč. 

• Predstavitev astronavta: sem 
astronavt Lojze in živim na vesoljski 
postaji. Z mano  živijo še trije 
astronavti: Andrej, Miha in David. 
Lojze najraje berem in igram 
računalniške igrice, poleg tega pa 
opravljam svoje službene zadolžitve. 

 

• Prisluhnejo astronavtu. 
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Tudi ostali astronavti imajo take 
navade, zato je naša vesoljska postaja 
že čisto razmetana, umazana in smrdi. 
Tega smo imeli dovolj, zato smo se 
odločili, da nekoga pošljemo na 
posebno misijo na Zemljo, da odkrije, 
kako naj naša postaja postane spet 
čista. Izžrebali so mene, tako da sem 
se sedaj znašel tukaj. V vrtec sem 
prišel, ker sem po poti slišal, da otroci 
sami skrbijo za čisto in urejeno 
igralnico, in se mi je zdelo, da bodo 
znali pomagati. 

Metodični postopek: 

 

• Astronavt vpraša otroke, kaj vse 
delajo, da igralnica ostane čista in 
urejena. 

• Potem vpraša tudi, na kakšen način so 
organizirani, da vedo, kdo mora kaj 
narediti, da česa ne pozabijo ali ne 
naredijo kar dvakrat zaporedoma. 

• Astronavt pokaže konkretne 
posledice, ki se jim dogajajo in zaradi 
njih postaja ni več čista. Otrokom 
pove, da sicer imajo neko škatlo, na 
kateri piše Vse za čisto postajo, a 
pripomočkov v njej ne znajo 
uporabljati. Otroke prosi za prikaz 
uporabe pripomočkov v različnih 
situacijah: 

 Astronavt je piškot in pri tem 
mu ostanki padajo na tla. On 
gre naprej na delo, tla pa 
ostanejo umazana. 

 Ko popije sok, ga odvrže na 
tla. 

 Ko gre spat, oblačila samo 
odloži na stol. 

 Na načrtovalni tabli se ne 
znajde več, ker je vse 
napisano eno čez drugo. 

• Otroke nato prosi še za pomoč pri 
izdelavi razporeda za njihovo postajo.  
Prosi jih, naj mu predlagajo, katera 
opravila naj opravljajo in kako naj si 
jih razporedijo. 

• Astronavt se poslovi in prosi, če 
lahko pride še naslednji dan, ker ima 
še nekaj vprašanj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Razložijo, kako čistijo in urejajo 
igralnico.  

 
• Pokažejo mu tedenski razpored 

zadolžitev. 
 

 

 

• Otroci praktično pokažejo, kako bi 
kakšno stvar odpravili. 

 
 
 
 
 
 
 

 Pokažejo mu kako z metlico 
pomete smeti na smetišnico. 

 

 Pokažejo mu koš za smeti in 
kako naj odpadke meče vanj. 

 Pokažejo mu kako se zloži 
oblačila. 

 Pokažejo mu gobo in kako 
pobriše tablo. 

 
• Pomagajo izdelati razpored (določijo, 

katera opravila bodo opravljali na 
raketi in kdo bo zadolžen za katero 
opravilo, ter to narišejo na list 
papirja). 
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Zaključek: 

• Vzgojiteljica otroke vpraša, kdo jih je 
obiskal, in jih spodbudi k opisu 
obiska in dejavnosti, ki so jih izvajali 
(Nrich: opisovanje). 

• Vzgojiteljica otrokom pokaže 
vesoljski priročnik, ki ga je astronavt 
pozabil, in opazi neizpolnjena 
navodila za čiščenje rakete.  

• Pokomentirajo že narisane težave, ki 
jih imajo v raketi s čiščenjem. Zakaj 
imajo tla od drobtin, smeti po tleh, 
razmetana oblačila, porisano tablo. 
Kako in kdaj bi se ti dogodki lahko 
zgodili tudi v njihovi igralnici (Nrich: 
utemeljevanje)? 

• Nato otrokom predlaga, da narišejo 
rešitve za te težave. Pri tem še ne 
uporablja besedne zveze vzrok–
posledica, ampak kaj se naredi najprej 
in kaj se zgodi potem (semantična 
shema). Tako po modelu Nrich že 
reprezentirajo pridobljene izkušnje. 

 
• Opišejo obisk.  

 
 
 

• Ogledajo si vesoljski priročnik. 
 
 
 
 

• Razložijo, zakaj imajo na vesoljski 
postaji na tleh drobtine in smeti, 
razmetana oblačila, nepregledno 
tablo. Utemeljijo, kdaj bi se to lahko 
zgodilo pri njih. 

 
 

• Narišejo vzroke in posledice za 
rešitev astronavtovih težav. 
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Priloga 2 

 
UČNA PRIPRAVA 2 

 

Področje: matematika 
Povezava z ostalimi področji: narava, jezik 
Tema: Astronavtova roža je ovenela 
Cilji s področja matematike: 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico (strukturirana shema), 
• otrok išče različne možnosti rešitve problema. 

Ostali cilji: 

• otrok spoznava, kaj potrebujejo druga živa bitja za življenje, 
• otrok razvija predstavo o zaporedju dogodkov, 
• otrok spoznava knjigo kot vir informacij, 
• otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 

predpojmovnih struktur. 
 

Oblike dela: frontalna, individualna 
 
Metode dela: delo z lutko, opazovanje, razgovor, praktično delo 
 

Materiali in pripomočki: lutka astronavt, ovenela roža, A5 list za plakat, knjiga o presajanju 
rož in skrbi zanje, rože, lončki, prst, zalivalke, vesoljski priročnik s pripravljeno shemo, slike 
z navodili skrbi za rože, lepilo v stiku 
Viri in literatura:  

• Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 
Zavod RS za šolstvo. 

• Wilkes, A. (1999). Moja prva velika knjiga o naravi. Založba Mladinska knjiga. 
 

Potek vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

• Animira lutko astronavta, ki otrokom 
predstavi novo nalogo, pri kateri mu 
morajo pomagati, da se bo lahko vrnil 
v vesolje. Tokrat se mora naučiti, 
kako naj ohranijo svoje rože pri 
življenju, saj so jim vse ovenele ali se 
posušile. 

 

Metodični postopek: 

• Astronavt otroke vpraša, kaj naj bi 
delali z rožami, da se te ne bi posušile 
oziroma ovenele. Kako vedo, da bi 
bili ti postopki primerni za 
vzdrževanje rož? Zakaj rože 

 

• Prisluhnejo astronavtu. 
 

 

 

 

 

 

 
 

• Povejo svoje predloge in jih narišejo 
na plakat. 
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potrebujejo vodo, svetlobo itd. 
(Nrich: opisovanje in utemeljevanje)? 

• Astronavt jim pove, da je šel prejšnji 
dan v knjižnico in se malo pozanimal 
o tem. Ob ugotovitvah otrok pove, če 
je še on odkril kaj takega, česar oni 
niso povedali (rože zalivamo, ne 
smejo biti v temi, ne smejo biti na 
mrazu itd.) 
 

• Astronavt otroke prosi, da mu 
pomagajo pripraviti rože za vesoljsko 
ladjo. 

 

Zaključek: 

• Ta dan astronavt vpelje besedi vzrok 
in posledica tako, da v obstoječe 
izkušnje, kaj se zgodi prej in kaj 
potem, dodajo še matematično 
poimenovanje za to vzrok–posledica. 
To delajo ob izpolnjevanju navodil o 
skrbi za rože. Vzgojiteljica že 
pripravi slike vzrokov in posledic. 
Potem jim na enem primeru pokaže 
sama. Vzame sliko, ki prikazuje 
nezalivanje in sliko ovenele rože. 
Otroke vpraša, kaj se zgodi najprej in 
kaj potem. Zatem pove, da to dvoje 
imenujemo vzrok in posledica. Sliki 
postavi v shemo (kvadrat, puščica 
kvadrat). Otroke nato spodbudi, da še 
sami oblikujejo sheme iz že 
pripravljenih slik in ob tem 
uporabljajo besedi vzrok in posledica 
oziroma kaj se zgodi, če… 
Tako ustvarjajo delno strukturirano 
shemo (Nrich: reprezentiranje). 

 

 
 

• Poslušajo predloge astronavta in 
dopolnijo plakat. 

 
 
 
 
 
 

• Ob navodilih iz knjige posadijo rože. 
 
 
 
 

• Opazujejo postavitev sheme 
vzgojiteljice. Nato samostojno lepijo 
in urejajo druge primere shem in 
uporabljajo besedi vzrok in posledica. 
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Priloga 3 

UČNA PRIPRAVA 3 

 

Področje: matematika 
Povezava z ostalimi področji: jezik, družba, narava 
Tema: Dolgčas preženemo z narobe zgodbo 
Cilji s področja matematike: 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico s pomočjo protiprimera, 
• otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti 

dogodka, 
• otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema, 
• otrok spoznava vrstilna števnika. 

Ostali cilji: 

• otrok prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah ter doživlja zvočnost in 
ritem, 

• otrok se ustvarjalno izraža v jeziku, 
• otrok se uči samostojno pripovedovati, 
• otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij. 

 

 

Oblike dela: frontalna, individualna 

 
Metode dela: delo z lutko, razgovor, pripovedovanje vzgojitelja, pripovedovanje otroka 

 

Materiali in pripomočki: lutka astronavt, posnetek nesmiselnih stavkov, CD-predvajalnik, 
astronavtska glasba, A4 beli listi, barvice, fotoaparat, tiskalnik, vesoljski priročnik. 
 
Viri in literatura:  
Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod 

RS za šolstvo. 

 

  
 

Potek vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

• Animira lutko astronavta, ki otrokom 
predstavi novo nalogo, pri kateri mu 
morajo pomagati, da se bo lahko vrnil 
v vesolje. Tokrat otrokom pove, da 
jim je v vesolju včasih dolgčas, saj so 
samo štirje in tudi ne morejo početi 
veliko zabavnih stvari, kot so obisk 
gledališča, kina, igralnice itd. Zato si 
včasih pripovedujejo zabavne in 

 

• Prisluhnejo astronavtu. 
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nesmiselne stavke, ki vključujejo 
vzroke in posledice.  

 

Metodični postopek: 

• Otrokom predvaja posnetek 
nesmiselnih stavkov z vzroki in 
posledicami, ki jih je enkrat povedal 
astronavt David, in jih ob tem tudi 
slikovno prikaže.   
 

• Potem pove še, da jim že malo 
primanjkuje nesmiselnih stavkov, in 
otroke prosi, da se še oni spomnijo 
kakšnega, ob tem si lahko pomagajo 
z ilustriranjem. 
 

• Astronavt predvaja posebno 
vesoljsko glasbo in otroke prosi, da 
predstavijo svoje nesmiselne stavke. 
Ob tem jih zapisuje v vesoljski 
priročnik. 

 

Zaključek: 

• Astronavt izpostavi primere 
nesmiselnih stavkov in otroke 
spodbudi, da jih praktično izvedejo, 
ob tem utemeljujejo, ali se lahko v 
enem primeru posledica zgodi pred 
vzrokom, tako kot so povedali v 
zgodbi.  

 
• Otrokom pokaže postopek tiskanja 

fotografij. 
 
 

• Otrok spodbudi, da fotografije 
nalepijo v pravilnem vrstnem redu v 
že oblikovano shemo vzrok– 
posledica na list in označijo s 
številkama 1. vzrok in 2. posledico. 

 

 

 

 

 
 

• Prisluhnejo posnetku z nesmiselnimi 
stavki. 

 
 
 
 

• Individualno si zamislijo nesmiselne 
stavke, lahko jih ilustrirajo. 

 
 
 
 

• Ob glasbi za posebno vzdušje 
predstavijo svoje nesmiselne stavke. 

 
 
 
 
 

• Praktično prikazujejo primere in 
utemeljujejo, ali se v enem primeru 
posledica lahko zgodi pred vzrokom. 
Praktično prikazovanje tudi 
fotografirajo. 

 
 
 

• Spremljajo postopek tiskanja 
fotografij. 
 

 
• Fotografije razporedijo za vsak vzrok 

in posledico v pravilen vrstni red in ju 
označijo s številkama 1 in 2. 

Nesmiselni stavki astronavta Davida: Odprl sem dežnik, zato je začel padati dež. Tla so bila 
mokra, zato sem skočil v kopalno kad. Ker je balon počil, sem ga predrl z buciko. Padel sem 
na rit, zato so tla zaledenela. 
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Priloga 4 

UČNA PRIPRAVA 4 

 

Področje: matematika 
Povezava z ostalimi področji: umetnost, gibanje, družba 
Tema: Astronavt je izgubil raketo 
Cilji s področja matematike: 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico (konceptualna spremenljivost, 
princip konstrukcije), 

• otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost. 
Ostali cilji: 

• spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, uporabi sredstev in prostora, 
• razvijanje fine motorike, 
• otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z več otroki (reševanje problemov, pogajanje in 
dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč drugih, menjavanje vlog, vljudnost 
v medsebojni komunikaciji). 

 

Oblike dela: skupinska 

 
Metode dela: delo z lutko, pogovor, praktično delo 

 

Materiali in pripomočki: 
karton, papir, papirnati tulci, EVA guma, bleščice, barvic, voščenke, flomastri, škarje, lepilo, 
volna, vesoljski priročnik 
 
Viri in literatura:  
Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod 

RS za šolstvo. 

 
Potek vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

• Animira lutko astronavta, ki otrokom 
predstavi novo nalogo, pri kateri jim 
najprej zaupa, da zelo rad pozablja in 
se ne spomni, kam je parkiral svojo 
raketo, s katero je prišel na Zemljo. 
Povsod jo je že iskal, a je ne najde, 
zato otroke prosi, da mu pomagajo 
zgraditi novo.  

 

Metodični postopek: 

• Otrokom pove, da morajo pri gradnji 
upoštevati, da bo raketa dovolj velika, 

 

• Prisluhnejo astronavtu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prisluhnejo željam astronavta. 
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da bo šel vanjo, ter da mora biti trdna, 
ker je pot v vesolje kar nevarna.  

 

• Otroke vpraša, kako bodo določili, 
kakšna bo raketa? Kaj bi bilo dobro, 
da izdelajo? 
 

• Otrokom prepusti izdelovanje, ga 
opazuje in jim pomaga, če česa ne 
zmorejo storiti sami. 
 

• Ko je raketa izdelana, otroke prosi, da 
mu jo opišejo. 

 

 

 

Zaključek: 

• Astronavt otroke spodbudi, da mu 
povejo, kakšni vzroki in posledice so 
se dogajali med izdelovanjem. Zakaj 
se je raketa podrla? Kaj se je zgodilo, 
ko ste dali težjo stvar na tanek list? 
Vzgojiteljica opazuje dogajanje in na 
podlagi tega zastavlja vprašanja 
(Nrich: opisovanje, utemeljevanje).  
 

• Otroke spodbudi, da narišejo te 
vzroke in posledice (Nrich: 
reprezentiranje). 

 
• Otroke spodbudi, da povejo, kakšni 

vzroki in posledice bi bili še možni za 
določena dejanja. Ali za en vzrok 
obstaja le ena posledica? Ali za eno 
posledico obstaja le en vzrok? Pri tem 
uporabljajo besedi ker, zato 
(konceptualna spremenljivost). 

 
• Otroke spodbudi, da rešitve nalepijo v 

vesoljski priročnik. 
 

 

 

 

 

 
 
 

• Se dogovarjajo in izdelujejo načrt. 
 
 
 

• Skupinsko izdelujejo raketo. 
 
 
 

• Opišejo in predstavijo raketo. 
 
 
 
 
 

• Naštejejo vzroke in posledice, ki so se 
dogajali med izdelovanjem rakete. 

 
 
 
 
 
 
 

• Narišejo vzroke in posledice. 
 
 

 
• Povedo še več možnih vzrokov in 

posledic ter ji narišejo. 
 
 
 
 
 
 

 
• Nalepijo rešitve v vesoljski priročnik. 
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Priloga 5 

UČNA PRIPRAVA 5 

 

Področje: matematika 
Povezava z ostalimi področji: gibanje, jezik 
Tema: Posebno astronavtsko urjenje 
Cilji s področja matematike: 

• otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico, 
• otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost, 
• otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov in se uči orientacije v prostoru. 

Ostali cilji: 

• sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 
• usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), način 

(kako se telo giblje), 
• spoznavanje pomena sodelovanja v skupini in medsebojne pomoči, 
• razvijanje koordinacije. 

 

 

Oblike dela: skupinska 

Metode dela: igra, postaje 

Materiali in pripomočki: 
stožci, ovire, krogi z neravno podlago, letvenik, blazine, preveze za oči, fotoaparat, CD-
predvajalnik, posnetek vesoljske glasbe 
 
Viri in literatura:  

• Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 

Zavod RS za šolstvo. 

  
Potek vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

• Animira lutko astronavta, ki otrokom 
predstavi novo nalogo, pri kateri mu 
morajo pomagati, da se bo lahko vrnil 
v vesolje. Tokrat mora ponovno 
opraviti posebno urjenje, ker je 
izgubil sposobnosti zaradi tolikšnega 
časa bivanja na Zemlji. Otroke 
povabi, da se tudi sami preizkusijo v 
urjenju. 

• Ogrevanje: igra Astronavt reši me na 
dveh večjih blazinah, v katerih se 
udira (ponazarjanje hoje v 
breztežnosti). Otrokom razloži 
navodila: eden je vesoljec, ostali so 
astronavti. Če te vesoljec ulovi, 

 

• Prisluhnejo astronavtu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Udeležba v igri Astronavt reši me. 
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obstaneš, daš noge narazen. 
Astronavti te rešijo tako, da tečejo 
krog okrog tebe. 

Metodični postopek: 

• Vzgojiteljica predhodno v 
telovadnici pripravi postaje. 
 

• Vodi lutko astronavta, ki otrokom 
predstavi navodila z vsako nalogo na 
postaji. Otroci naloge najprej 
opravljajo z odprtimi očmi, nato pa z 
prevezanimi očmi. Pri vsaki nalogi, 
ki se jo izvaja s prevezanimi očmi, 
ostale otroke spodbudi, da tistemu, ki 
nalogo izvaja, pomagajo z navodili. 

• Snema otroke, ko imajo prevezane 
oči in izvajajo gibalno nalogo. 

• Naloge: 
 

 1. plazenje po trebuhu  med stožci 
cik-cak. 

 
 

 2. tek čez ovire z zavezanimi očmi, 
hoja čez ovire. 

 
 
 

 3. hoja po neravni podlagi. 
Pri hoji s prevezanimi očmi se 
zaščitimo z blazinami. 

 
 

 4. plezanje na letvenik. Zaščita z 
blazinami v obeh primerih in 
varovanje vzgojitelja. 

 

 

 

 5. Vlečenje prijatelja za noge na 
določeni dolžini. 

 

 

 

• Umiritev (ležanje na debelih blazinah 
in poslušanje vesoljske glasbe). Ob 
tem vzgojiteljica otroke vpraša, kako 
se počutijo po koncu urjenja, kako so 
se počutili, ko niso videli, kakšne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po trebuhu se plazi med stožci cik-cak 
z odprtimi in s prevezanimi očmi. 
Pozornost je usmerjena na občutke in 
odzive (vzroke–posledice) v obeh 
primerih. 

 Teče, hodi čez ovire z odprtimi in 
prevezanimi očmi. Pozornost je 
usmerjena na občutke in odzive 
(vzroke–posledice) v obeh primerih. 

 Hodi čez različne neravne podlage z 
odprtimi in prevezanimi očmi. 
Pozornost je usmerjena na občutke in 
odzive (vzroke–posledice) v obeh 
primerih. 

 Pleza na letvenik z odprtimi in 
prevezanimi očmi. Pozornost je 
usmerjena na občutke in odzive 
(vzroke–posledice) v obeh primerih. 

 
 

 Vlečenje prijatelja za noge na 
določeni dolžini. Pozornost je 
usmerjena na občutke in odzive 
(vzroke–posledice) v obeh primerih. 

 
• Prisluhnejo glasbi in 

odgovorijo na vprašanja. 
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posledice je povzročila slepota v 
smislu vzrokov in posledic. 

Zaključek: 

• Ogled posnetkov gibanja otrok, ko so 
imeli prevezane oči, in pogovor o 
tem, kakšne posledice bi se še lahko 
zgodile ob takšnem gibanju. 

 
 
 

• Komentirajo posnetke in 
iščejo več možnih posledic. 

 

UČNA PRIPRAVA 6 

 

Področje: Matematika 
Povezava z ostalimi področji:  
Tema: Astronavt se vrne v vesolje 
Cilji s področja matematike: 

• Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico (preverjanje naučenega). 
• Otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema. 

Ostali cilji: 

• Uvajanje otrok v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila. 
 

Oblike dela: skupinska 

 
Metode dela: delo z lutko, praktično delo 

 

Materiali in pripomočki: izdelana didaktična igra 

 
Viri in literatura:  
Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod 

RS za šolstvo. 

  
 

Potek vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Vzgojiteljica Otroci 

Uvajalna dejavnost: 

• Animira lutko astronavta, ki otrokom 
pove, da se je imel zelo lepo in se je 
veliko naučil. Pove, da bo vsa znanja 
prenesel v vesolje in lepo pozdravil 
ostale astronavte. V zahvalo jim 
izroči paket presenečenja. Potem pa 
hitro odide, ker mora ujeti pravi čas. 

 

 

Metodični postopek: 

 

• Pomaga otrokom pri prebiranju 
navodil in branju opomb. 

 

• Prisluhnejo astronavtu in se 
poslovijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fon, K. (2019) Vpeljevanje pojma vzrok–posledica s projektnim delom v starostni skupini 5–6 let. Ljubljana: UL PEF. 

 

64 
 

• Zapisovanje odgovorov za analizo. • Otroci odprejo paket in ugotovijo, da 
je v njem didaktična igra. 

• Igrajo igro. 
 

 
 
 
Didaktična igra:  

• Pravila:  

Posameznik potuje po poljih od starta (Zemlja) do cilja (Vesoljska postaja). Polja so 

razdeljena na tri različne stadije s tremi različnimi barvami in stopnjo v poznavanju 

pojma (rumena: strukturirana shema, modra: protiprimer, rdeča: konceptualna 

spremenljivost). Vedno preden igralec meče kocko, najprej odgovarja na vprašanje. Če 

odgovori pravilno, lahko vrže kocko in se pomakne za toliko polj naprej, kolikšno je 

bilo število pik na kocki. Zmaga tisti, ki prvi pride na cilj. 

• Primeri možnih vprašanj (možna je dopolnitev): 

Rumena polja: Strukturirana shema 

Za podani vzrok povej eno možno posledico: 

• stopiš na bananin olupek 

• led damo na ogenj 

• rožo damo v hladilnik 

• namažeš preveč lepila 

• z zaprtimi očmi hodiš po igralnici 

Za dano posledico povej en možen vzrok: 

• zaletiš se v vrata 

• imaš  poškodovano koleno 

• na tleh je luža 

• nastala je mavrica 

Modra polja:  Protiprimer, vrstni red 

Poišči par fotografij, določi vzrok in posledico, ter ju postavi v pravilni vrstni red. 

Rdeča polja:  Konceptualna spremenljivost 

Za eno posledico povej več možnih vzrokov: 

• Ti je vroče, 

• zboliš, 
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• te zebe, 

• imaš umazane čevlje, 

• se prepiraš, 

• jokaš, 

• se smeješ in 

• si jezen. 

Za vzrok povej več možnih posledic: 

• Poliješ sok, 

• po zimi ne oblečeš bunde, 

• se ne namažeš s sončno kremo, 

• ne gledaš naprej, 

• ne ubogaš vzgojiteljice, 

• zložiš oblačila in 

• pometeš tla. 

 

 

 

 

 

 

 

 


