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POVZETEK 

 

Matematika je prisotna povsod okoli nas, čeprav se tega ne zavedamo vedno. Zato je 

izjemnega pomena, da jo že predšolskim otrokom predstavimo na zabaven in zanimiv 

način, saj se bodo z njo srečevali še celo življenje. Prav medpodročno povezovanje 

vsebin omogoča učenje, ki je otrokom blizu, zanimivo, zabavno, celostno, izkušenjsko 

in zato trajno.  

Diplomsko delo obravnava učenje v predšolskem obdobju, ki zajema izkustveno 

učenje, medpodročno povezovanje, projektno delo ter učenje skozi igro; le-to tudi 

opredeli in razdeli. Opisuje tudi učenje matematičnih vsebin v vrtcu, matematiko v 

kurikulumu, prav tako opiše matematične vsebine. Opredeljena in opisana je tudi vloga 

vzgojitelja v procesu učenja otrok. 

V empiričnem delu pa diplomsko delo predstavlja projekt, ki temelji na medpodročnem 

povezovanju vsebin s področja matematike z ostalimi področji kurikuluma za vrtce v 

drugem starostnem obdobju otrok. Namen projekta je bil raziskati, kako se otroci 

odzivajo na izvajanje projekta, kakšna je njihova motivacija ter kakšno razumevanje 

določenih matematičnih pojmov ter kako uspešno se vzgojitelj odziva na pobude otrok 

v projektnem delu, ki temelji na medpodročnem povezovanju.  

 

Ključne besede: medpodročno povezovanje, aktivno učenje, projektno delo, 

matematične vsebine



 

 



 

 

 

INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE 

KIDERGARTEN PROJECT “CIRCUS” WITH CHILDREN 

BETWEEN AGES 3 TO 6 YEARS 

 

ABSTRACT 

Mathematics is present everywhere around us, even though we are not fully aware of it all the 

time. Therefore, it is very important that we introduce it to pre-school children in a fun and 

exciting way, as they will meet with it their whole life. Interdisciplinary connections allow 

children learning in a way that is close to them, is interesting, entertaining, holistic, experiential 

and therefore durable.  

The thesis presents learning in the pre-school period, which includes experiential learning, 

interdisciplinary connections, project work and learning through play. It also describes the 

teaching of mathematical contents in kindergarten, mathematics in curriculum and describes 

mathematical contents. It also defines and describes the role of the pre-school teacher in the 

learning process of children. 

The empirical part represents a project based on the interdisciplinary connections of mathematic 

contents with other fields of the kindergarten curriculum in the second age period of children. 

The purpose of the project was to explore how children respond to the implementation of the 

project, what is their motivation and understanding of certain mathematical concepts and how 

successfully the pre-school teacher responds to the initiative of children in the project work, 

based on the interdisciplinary connections.  

 

Key words:  interdisciplinary connections, active learning, project work, mathematic contents 
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1. UVOD 

Otroci se z matematiko srečujejo dnevno in vsepovsod (doma, v vrtcu, v naravi ...). 

Štejejo igrače, čevlje, copate, hiše, različne predmete; le-te razvrščajo, urejajo, merijo, 

primerjajo, ob tem pa se ne zavedajo, da se pravzaprav učijo.  

Matematične vsebine zelo težko načrtujemo in izvajamo samostojno, saj je matematika 

največkrat vpeta v ostala področja kurikuluma, se pravi v družbo, naravo, jezik, 

umetnost in gibanje, zato je smiselno, da vsebine medpodročno povezujemo, k čemur 

poziva tudi Kurikulum za vrtce (1999). Pri delu z otroki je pomembno tudi to, da 

vzgojitelji nenehno stremijo k izboljšanju organiziranja matematičnih aktivnosti, da 

želijo slediti družbenemu dogajanju in novim izzivom. Prav zato je pomembno 

povezovanje, kjer otrok, poleg znanja, pridobiva tudi generične, prenosljive veščine in 

znanja, kot so komuniciranje, sprejemanje odločitev, tveganje, argumentiranje …  

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

bomo opisali učenje v predšolskem obdobju, osredinili se bomo na izkustveno učenje, 

medpodročno povezovanje, projektno delo ter učenje skozi igro. Podrobneje bomo 

predstavili področje matematike ter cilje tega področja v kurikulumu. Poseben 

poudarek bomo dali vlogi vzgojitelja pri podajanju matematičnih vsebin otrokom.  

V empiričnem želimo predstaviti primer dobrega načina dela z otroki; primer 

projektnega dela, kjer so vsebine medpodročno povezane, otroci pa s konkretnimi 

izkušnjami doživljajo in usvajajo izbrane matematične vsebine. Namen takega načina 

dela je vzpostavitev aktivnega in sodelovalnega odnosa med otroki ter jim približati 

matematične vsebine na zanimiv in zabaven način ter s tem doseči zastavljene cilje, 

obenem pa upoštevati tudi razvoj vsakega posameznika.  

 

 

  



Novinič, U. (2019). Medpodročno povezovanje v projektu “Cirkus” v drugem 

starostnem obdobju otrok. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

 
2 

2. UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU  

Razvoj otroka je zelo dinamičen proces, ki poteka na treh področjih, ki so tesno 

povezana, obenem pa med seboj ločijo. To so kognitivni, telesni in psihosocialni razvoj 

(Videmšek in Pišot, 2007). Otrok se uči od rojstva dalje. Med tem, ko se otrok razvija 

in raste, se razvijajo tudi njegove značilnosti, spretnosti in sposobnosti. Seveda pa je tu 

še veliko dejavnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj. Na otrokov razvoj vplivata dednost 

in okolje, prav tako pa je pomembna tudi lastna dejavnost posameznika. Ti dejavniki 

so med seboj povezani, soodvisni in pomembnost posameznega dejavnika je odvisna, 

v katerem obdobju razvoja je otrok (Videmšek in Pišot, 2007). Otrokov razvoj poteka 

po določenih stopnjah in v tem času, ko otroci odraščajo in se razvijajo, je pomembno, 

da jim nudimo čim več igre, učenja, spodbud, saj lahko le tako spoznavajo nove in 

neznane stvari (Čas, 2008). 

Otrok se najbolj intenzivno razvija v prvih treh letih svojega življenja. Najbolj opazna 

je telesna rast, zelo hitro pa se razvija tudi spoznavni razvoj, v katerem se razvijajo 

predstave, presojanje, reševanje problemov, zaznavanje govora (Marjanovič Umek, 

2004). V tem obdobju se otrok uči s posnemanjem, otroka začnejo zanimati predmeti, 

osebe, dogodki okoli njega, prične raziskovati. Prav zaradi zavedanja samega sebe pa 

se pojavi tudi prva trma. Razvijata se govor in hoja, obenem pa tudi otrokova 

predstavljivost, opazovanje in posnemanje drugih ljudi (prav tam).  

Marjanovič Umek (2001) navaja, da v obdobju od tretjega do šestega leta starosti otrok 

prične opazovati in postavljati vprašanja. Sposoben je usvojiti, to pomeni spoznati in 

sprejeti, osnovna družbena pravila. Prav tako se prične oblikovati njegova osebnost oz. 

lastna identiteta ter razlikovanje med domišljijo in realnostjo, splošna načela 

otrokovega razvoja, kot npr., da sta za razvoj pomembna socialni kontekst ter podporna 

klima, da se v razvoju prepletajo količinske in kakovostne spremembe, da so v razvoju 

napredki in nazadovanja, da so razvojna področja povezana, da so med otroki v razvoju 

razlike … Eno izmed načel otrokovega razvoja je tudi, da ima le-to mejnike oz. 

določena kritična območja, ko je otrok najbolj dovzeten za učenje novih, določenih 

stvari, kot npr. razvoj govora ali hoje (prav tam). 

Ker se otroci različno hitro razvijajo in učijo, je pomembno, da jih motiviramo z 

različnimi pristopi in načini učenja.  
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2.1 IZKUSTVENO UČENJE         

Izkustveno učenje je učenje, pri katerem se povežeta praksa in teorija. Bistveno vlogo 

pri takem učenju ima osebna izkušnja oz. celovita človekova vpletenost v izkušnjo, saj 

se najbolje učimo, če nekaj storimo sami. Moramo pa poudariti, da vsako izkustveno 

učenje ni samo po sebi kakovostno. Potrebno je ustvariti primerno učno okolje ter 

obenem omogočiti učni proces, pri katerem pride do integracije čustvovanja, 

zaznavanja, delovanja in razmišljanja pri osebnostnem in strokovnem razvoju ter pri 

ustvarjanju znanja (Marentič Požarnik idr., 2019).  

Izkustveno učenje torej ni le sprejemanje gotovih spoznanj, gre za proces ustvarjanja 

znanja, prav tako za stalno preoblikovanje pojmov, znanj v soočenju posameznikove 

osebne izkušnje in teoretičnih novih spoznanj (Marentič Požarnik, 2000). 

Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) je pod skupnimi načeli predšolske vzgoje v vrtcu 

zapisano, naj učenje predšolskega otroka temelji na njegovih zmožnostih, obenem pa 

naj vodi otroka k pridobivanju novih, lastnih izkušenj, doživetij in spoznanj, tako da 

pred otroka postavljamo smiselne zahteve in probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno 

učenje ter mu s tem omogočajo doživljanje in izražanje ter ga s tem močno čustveno in 

socialno angažirajo. Učenje naj temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in na 

pridobivanju neposrednih izkušenj z ljudmi in stvarmi, na razmisleku o dejavnostih, na 

notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih 

izkušenj (prav tam). 

 

2.1.1 PODROČJA IZKUSTVENEGA UČENJA 

Pri izkustvenem učenju ima izjemno moč in pomen neposredna, lastna izkušnja. 

Izkustveno učenje se uveljavlja v različnih oblikah: učenje na vajah, učenje med 

sprehodom v naravi, med izletom, obiskom muzeja, ekskurzijo, učenje z igro vlog, med 

pripravo in izvedbo predstave ... V vseh teh in še drugih primerih lahko govorimo o 

izkustvenem učenju in to v najširšem smislu. Področja uporabe različnih oblik 

izkustvenega učenja so številna in raznolika; od zgoraj že naštetih pa vse do vajeništva 

v sistemu izobraževanja, študijske prakse, projektnega učnega dela, psihoterapije ipd. 

(Požarnik idr., 2019).  
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Izkustveno učenje se tako uveljavlja v okviru izobraževanja, na delovnem mestu, v 

prostem času, s cilji pridobivanja poklicnih in drugih spretnosti, razvoja skupinskih 

procesov, družbene akcije ali osebnostne rasti. Vse bolj se poudarja prepričanje, da je 

izkustveno učenje pomembno in učinkovito pri odgovorih na izzive, s katerimi se ljudje 

srečujemo v življenju, v izobraževanju, v različnih skupnostih in celotni družbi. Otroci 

tako skozi izkustveno učenje oblikujejo pojme ter konstruirajo znanje, ki jim pomaga 

razumeti svet, v katerem živijo. 

 

2.2 MEDPODROČNO POVEZOVANJE 

Kurikulum za vrtce (1999) vsebuje temeljne načela, cilje, prav tako pa tudi spoznanja, 

da otroci svet dojemajo celostno, se pravi, da se učijo in razvijajo v povezavi s 

socialnim in fizičnim okoljem. Vzgojitelj mora načrtovati smiselne povezave, ki 

izhajajo iz otrokovega interesa. Pomembno je, da vsebine pritegnejo otroka. Različna 

področja, ki jih povežemo skupaj, so za otroka zelo dobra motivacija, saj s tem 

spodbujamo njihovo ustvarjalnost. Japelj Pavešič (2001) navaja, da je kurikulum 

izvedljiv samo kot celota, prav tako trdi za področje matematike, saj naj bi bila ta 

uresničljiva takrat, ko se povezuje tudi z ostalimi področji kurikuluma. Medpodročno 

povezovanje posnema, prikazuje in zajema različne življenjske situacije, pri otrocih 

razvija kritično mišljenje ter povezuje sorodne pojme različnih področij, kot so: 

poslušanje, govorjenje, aktivno učenje, reševanje problemov, obdelava podatkov 

(Škvarč, 2014). Vzgojitelj pa mora, da lahko doseže cilje, ki si jih je zastavil z 

medpodročno povezavo, ob tem seveda poznati cilje in vsebine različnih področij. Za 

uspešno medpodročno povezovanje vsebin v predšolskem obdobju je pomembna izbira 

vsebin, organizacija dejavnosti, ki naj temelji na skrbnem načrtovanju in samostojnem 

delu otrok in posredovanje znanja; vse našteto pa mora seveda biti prilagojeno 

predznanju in razvojni stopnji otrok, področja se ne smejo umetno povezovati, po 

zaključku dejavnosti pa je izjemnega pomena tudi vzgojiteljeva analiza uresničevanja 

zastavljenih ciljev (Hodnik Čadež, Filipčič po Kovač, Jurak, Starc, 2004).  

Fogarty (2002) je v svojem delu opisala pristop, ki temelji na desetih izvedbenih 

modelih medpredmetnega povezovanja. Fragmentiran, povezan in vpleten model 

opisujejo povezovanje znotraj posameznih vsebin, zaporedni, prepleten, presečni, 
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integriran in model rdeče niti opisujejo povezovanje med predmeti, poglobljen in 

omrežni model pa opisujeta učence in povezave med njimi.  

Fragmentiran model je tradicionalni model, ki temelji na med seboj jasno ločenih 

predmetih, oz. področjih in v ospredje postavi določene predmete (npr. matematiko, 

naravoslovje, jezikoslovje in družboslovje), ostale pa obravnava kot manj pomembne 

(likovna in glasbena umetnost, šport). Vsak od predmetov/področij je samostojen z 

jasno opredeljenimi vsebinskimi standardi. Poučevanje poteka ločeno, brez poskusov 

povezovanja med področji ali vsebinami.  

Povezan model opisuje ločeno poučevanje predmetov/področij, znotraj vsakega 

predmetnega področja pa se vsebine tematsko navezujejo. Strokovni delavec povezuje 

teme in različne koncepte, prav tako je pomembno, da so vsebine za učenca jasne, 

organizirane ter smiselno povezane. 

Pri vpletenem modelu se strokovni delavec osredini tudi na doseganje drugih ciljev 

(sodelovalno učenje, miselne procese, spretnosti), vsebine pa mora smiselno povezati. 

Učenci s takim načinom poučevanja usvojijo več različnih standardov in ciljev, 

povečajo svoje izkušnje, hkrati so osredotočeni na več stvari, zato se njihovo znanje 

posledično veča in bogati.  

Pri zaporednem modelu si vsebine sledijo v smiselnem zaporedju, vendar še vedno 

ostanejo ločene po predmetih. Tak način olajša prenos znanja, obenem pa učitelji 

izgubijo nekaj svoje avtonomnosti. 

Pri presečnem modelu se načrtovanje in izvedba učnih vsebin prekriva pri dveh 

predmetih s skupnimi glavnimi idejami. Dva strokovna delavca delujeta timsko in 

časovno usklajeno; s takim načinom je olajšana tudi izmenjava informacij pri 

poučevanju. 

Prepleten model izbrano vsebino vključi v več predmetov. Učencem je tako olajšano 

zaznavanje povezav med različnimi učnimi vsebinami. Vsi sodelujoči strokovni 

delavci morajo uskladiti načrtovanje in izvedbo. 

Model rdeče niti povezuje miselne procese, veščine sodelovanja in učne spretnosti 

skozi različne predmete, učenci pa se ob tem učijo, kako se učijo in prenašanja znanja 

v prihodnosti. 
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Integriran model z obravnavanjem tem, ki se prekrivajo pri več predmetih, povezuje 

predmete in skupinsko poučevanje. S poučevanjem po tem modelu iščemo skupne 

koncepte in vedenja. Tak način zahteva veliko skupnega načrtovanja strokovnih 

delavcev, deluje pa zelo motivacijsko ter spodbuja opazovanje medsebojnih povezav 

in odnosov.  

Poglobljen model je osredinjen na znanje enega učenca, kjer le-ta povezuje informacije 

z vseh področij, tako da se osredini na vsebine, za katere kaže večje zanimanje.  

Mrežni model pa je popolnoma osredinjen na učenca, ta naj bi bil pobudnik 

povezovanja in je pri povezovanju vsebin in virov zelo aktiven.  

 S temi desetimi modeli avtorica R. Fogarty opisuje tri temeljne oblike povezovanja 

med predmeti/področji, za medpodročno povezovanje v predšolskem obdobju pa, 

menimo, da sta najbolj zanimiva model rdeče niti ter integriran model. Model rdeče niti 

spodbuja sodelovanje med otroki, miselne procese ter učne spretnosti, ob tem pa se 

otroci učijo prenašanja znanja v prihodnost in v druge okoliščine. Integriran model 

povezuje teme pri različnih predmetih, predmete/področja, s poučevanjem pa iščemo 

skupne koncepte, vedenja, deluje zelo spodbudno in motivacijsko za vse vpletene in 

spodbuja opazovanje medsebojnih odnosov. 

 

2.3  PROJEKTNO DELO 

Idejo o projektnem delu je najprej razvijal John Dewey, njegovo zamisel o tem načinu 

dela pa je v začetku 20. stoletja prevzel in oblikoval William Head Kilpatrick (Novak, 

1990).  

Projektno delo je metodični postopek, oz. način dela, preko katerega otroci, učenci, 

udeleženci pridobivajo različna znanja, izkušnje, spretnosti, krepijo medsebojno 

sodelovanje, ali se nanj šele navajajo, ob tem pa odkrivajo sebe in lastne sposobnosti. 

Novak (2001) prav tako navaja, da se vsi, udeleženci in izvajalci projekta, pri tem učijo, 

saj po projektnem delu sledi še evalvacija, se pravi analiza in ocena projekta. Otroci so 

pri projektnem delu aktivno udeleženi v procesu pridobivanja izkušenj in znanja, tako 

delo omogoča razvoj otrokovih kompetenc, še posebej naravoslovnih.  

Projekti se pri izvajanju dela med seboj razlikujejo, ločimo velike projekte, ki lahko 

trajajo mesec dni, ali več in lahko v njih sodeluje celotna organizacija; srednje velike, 
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ki lahko trajajo en teden ali več in v njih sodeluje več kot 30 oseb  in majhne projekte, 

ki trajajo od nekaj ur do nekaj dni ter v njih sodeluje do 30 oseb. Projektno delo je 

primerno od tretjega leta dalje. Projekt praviloma vodi pedagoški delavec, sodelujejo 

pa lahko, poleg otrok, tudi starši ali zunanji sodelavci. Reševanje in raziskovanje 

problema, ki smo ga zastavili, morata biti primerna starosti in stopnji razvoja otrok, 

raziskovalni problem pa mora biti otroku blizu in ne preveč abstrakten, da ga bo lažje 

razumel ter tako sprejel nova znanja. Projektno delo spodbuja sodelovanje, s tem pa 

poudarjamo otrokovo aktivno vlogo; otroci imajo možnost sodelovanja z vrstniki, 

naučijo se spoštovati in upoštevati mnenja drugih, prav tako se morajo soočiti z 

nasprotovanji ter z različnimi mnenji. Pri projektnem delu otrok torej aktivno sodeluje, 

počuti se pomembnega, upoštevanega, slišanega, obenem pa se uči medsebojnega 

sodelovanja, pomoči ter upoštevanja drugih (Petek, 2012).  

 

2.3.1 VRSTE PROJEKTOV 

Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) navajata, da v vrtcu ločimo štiri različne vrste 

projektov: 

－projekt vzgojitelja, kjer vzgojitelj določi le temo, je pobudnik, seveda pa ob tem 

upošteva otrokove razvojne značilnosti, načelo sistematičnosti in postopnosti ter 

integracijo vzgojnih področij; 

－projektno delo z otroki prvega starostnega obdobja, kjer projekt pripravi vzgojitelj, 

lahko sodelujejo tudi starši, otroci pa le v fazi izvedbe po svojih zmožnostih; 

－ projektno delo z otroki drugega starostnega obdobja, kjer z otroki drugega 

starostnega obdobja vzgojitelj načrtuje okvirno temo in cilje, otroci sooblikujejo 

projekt in  

－projekt na pobudo otrok, kjer vzgojitelj skupaj z otroki na njihovo pobudo pripravi 

projekt na temo, ki so jo izbrali otroci; otroci se pri tej obliki projekta počutijo 

upoštevane, slišane, pomembne (prav tam).  
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2.3.2 ETAPE PROJEKTA 

Novak (1990) navaja, da je vsak projekt je razdeljen na etape, ki si sledijo v določenem 

zaporedju: 

－pobuda (iniciativa), 

－skiciranje projekta, 

－načrtovanje izvedbe, 

－izvedba, 

－sklepna faza. 

Vmesni etapi pa sta usmerjanje in usklajevanje. 

Pobuda (iniciativa) je lahko podana s strani strokovnega delavca, otrok, staršev, ali 

drugega in se lahko nanaša na predmet, dogodek, osebo ali pojav. Obstaja kar nekaj 

tehnik za skupno oblikovanje pobude projekta, kot so zbiranje različnih predmetov, 

tekmovanje z dajanjem idej, simulirano sklicevanje, nevihta idej (Novak, 1990). 

Skiciranje projekta je priprava osnutka, ki nakazuje delovna področja udeležencev, ne 

pa samega projekta. Načrt še ni podrobneje izdelan. V tej fazi se je potrebno dogovoriti 

o samem poteku projekta, si izmenjati mnenja ter se dogovoriti o ravnanjih v primeru 

nestrinjanja udeležencev projekta (Novak, 1990). 

Načrtovanje izvedbe je etapa, v kateri strokovni delavec skupaj z otroki oblikuje načrt 

dela, oz. izvedbe. Natančneje se definirajo cilji ter se razdelijo naloge, glede na želje in 

interese udeležencev. Pri tem je pomembno, da med dogovarjanjem vzdržujemo 

spoštljiv in sproščen odnos udeležencev (Novak, 1990). 

V tej etapi se dogovorimo, kje in kdaj se bo projekt izvajal ter kdo vse bo pri njem 

sodeloval. Z otroki lahko izdelamo načrt, ki ga predstavimo s plakatom ter le-tega 

izobesimo na vidno mesto ter sproti ugotavljamo, kako poteka projekt. Za predšolske 

otroke je vizualna predstavitev zelo pomembna, saj je pot od ideje do zastavljenega 

cilja dolga in zapletena (Glogovec idr., 1993). 

Izvedba je etapa projekta, v kateri se izvaja načrt, ki se je predhodno pripravil. Vsak 

udeleženec se loti zadane naloge ter le-to opravi najbolje, kar se da.  Izvedba projekta 
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je časovno najdaljša etapa v projektu. Novak (1990) navaja, da je lahko prekinjena z 

vmesnimi dopolnilnimi etapami (etapa usmerjanja in etapa usklajevanja). 

Dejavnosti v etapi izvedbe lahko, prepletajoče se, ali menjaje se, potekajo v 

individualni organizacijski obliki, v parih, v manjših ali večjih skupinah. Otroci 

pridobivajo izkušnje, jih prenašajo v različne okoliščine ter jih uporabljajo v različnih 

situacijah. Probleme v projektu otroci rešujejo na različne načine. Lahko jih rešuje z 

igro, s socialnimi interakcijami, z raziskovanjem, ali s praktično dejavnostjo. S 

projektom se tako podpira razvoj vseh otrok (Glogovec idr., 1993). 

Sklepna etapa je zadnja etapa projekta, ki se po navadi konča z vidnim izdelkom. (Frey, 

1984,  v Novak, 1990) navaja možne tipe sklepne faze projekta: 

1. zavesten konec projekta, ki je izražen v obliki končnega izdelka, 

2. povratek k pobudi (primerjava dosežkov v zadnji etapi z začetno iniciativo) in  

3. svobodni iztek projekta (aktivnost projektne skupine se nadaljuje v drugih oblikah 

aktivnosti). 

Sklepna etapa je zaključek projekta z vrednotenjem izdelka ali procesa, ki je bil 

opravljen. Za strokovnega delavca pa je sklepna etapa vrednotenje projekta z vidika 

vseh udeležencev ter evalvacija globalnih in razvojnih ciljev, nalog ter sodelovanja 

udeležencev v projektni skupini (Glogovec idr., 1993). 

Usklajevalna etapa je vmesna etapa, ki je zelo pogosta in se pojavlja v vseh ostalih 

etapah projekta. Ohranja tekoče delovanje projekta ter ima povezovalno funkcijo 

(Novak, 1990). 

Usmerjevalna etapa, prav tako vmesna etapa, razdeljuje ter rešuje probleme in 

morebitne konflikte, ki nastopijo med izvedbo; do nje prihaja po potrebi (prav tam). 

 

2.4 UČENJE Z IGRO 

V predšolskem obdobju ima igra še posebej pomembno vlogo pri otrokovem razvoju, 

saj vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti, na kognitivni razvoj, na čustveni razvoj, 

socialni in moralni razvoj ter na osebnostni razvoj. Otroci se vsakodnevno z igro učijo, 

pa naj bo to doma, ali v vrtcu. Otroke učenje veseli, saj so radovedni. Marjanovič Umek 



Novinič, U. (2019). Medpodročno povezovanje v projektu “Cirkus” v drugem 

starostnem obdobju otrok. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

 
10 

(2001) pravi, da je igra najpomembnejša dejavnost v razvoju otroka, saj se v igri 

prepletajo področja otrokovega razvoja.  

Zato je izjemnega pomena, da vzgojitelj načrtuje dejavnosti in vsebine tako, da otroke 

pritegne in spodbudi k odkrivanju in ustvarjanju, saj se otrok preko igre psihično in 

fizično razvija ter ga le-ta oblikuje (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010).  

Marjanovič Umek (2001) še navaja, da je igra dejavnost, v kateri otroci praviloma 

dosežejo višje ravni razvoja posameznih funkcij, kot jih v neigralnih situacijah. 

Avtorica prav tako zagovarja smiselno umeščanje igre v kurikulum za vrtce, a vseeno 

opozarja, da so v vrtcu pomembne tudi ostale vrste dejavnosti, ki so včasih, glede na 

cilje, lahko enako ali bolj primerne in strokovno upravičene. Zato ne moremo trditi, da 

je v vrtcu potrebno nenehno prepletanje igre in ostalih aktivnosti, ampak se otroci v 

vrtcu učijo skozi igro, prav tako tudi skozi različne metode in oblike dela (prav tam).  

 

2.4.1 OPREDELITEV IGRE 

Igra je torej kompleksna dejavnost, ki jo obravnavamo na različne načine in še vedno 

ni raziskana v celoti. Znanstvena spoznanja o igri so zelo različna, zato obstaja mnogo 

razlag in teorij igre (Horvat in Magajna, 1987). 

Batistič Zorec idr. (1996) opredelijo igro kot spontano, ustvarjalno aktivnost, ki jo je 

mogoče zaslediti, ne le v otroštvu, temveč tudi v različnih obdobjih človekovega 

življenja. Je pa igra v predšolskem obdobju otrokova prevladujoča dejavnost.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je igra dejavnost, ki se izvaja zaradi nje 

same in je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela 

predšolske vzgoje. Igra je notranje motivirana aktivnost, ki je svobodna, otroku prijetna 

in odprta.  

Horvat in Magajna (1987) navajata, da se otrok igra zaradi zadovoljstva, torej sta otroku 

proces igranja in užitek v igri pomembnejša kot končni rezultat. 

Otrok v igri izraža tudi potrebo po svojem vplivu na okolje ter potrebo po spreminjanju 

le-tega. V igri se uči neodvisnosti od svojega okolja, hkrati pa ga igra spodbuja k 

aktivnosti (Toličič Pogačnik, 1966). 
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Igra torej ni le osnovna dejavnost otroka, je tudi potreba posameznika in pogoj za 

normalen psihični in fizični razvoj, to pomeni, da pomembno vpliva na vsa področja 

razvoja otroka, še posebej v predšolskem obdobju: razvoj gibalnih sposobnosti in 

spretnosti, kognitivni razvoj, emocionalni razvoj, socialni in moralni razvoj ter 

osebnostni razvoj (Marjanovič Umek, 2001). 

 

2.4.2 VRSTE IGRE 

V strokovni literaturi obstajajo različne klasifikacije iger. Razvrščene so glede na 

različne kriterije, najpogostejši kriterij klasifikacije je vsebina igre. Toličič  (1981) igro 

po vsebini razdeli v štiri skupine: funkcijska, domišljijska, dojemalna in ustvarjalna 

igra. 

Funkcijska igra obsega zlasti prakticiranje gibalnih dejavnosti ter občutenja in 

zaznavanja. Tipične funkcijske igre so: različne oblike gibanja (tek, plazenje, plezanje 

...), okušanje, vtikanje in tipanje različnih predmetov, pretakanje ali presipanje snovi, 

gnetenje, mečkanje, odpiranje in zapiranje (prav tam).  

Dojemalna igra je prisotna celotno predšolsko obdobje, preko nje otrok razvija duševne 

procese, ki so pomembni za razvoj ustvarjalne igre. Je igra simbolnih dejavnosti, kot 

so igra vlog, poslušanje, opazovanje, branje, posnemanje (Horvat in Magajna, 1987).  

Ustvarjalna igra zajema ustvarjanje novih izdelkov, se pravi konstruiranje (gradnja iz 

kock), obdelovanje materialov, risanje, pisanje, slikanje, različna ročna dela, plesno, 

glasbeno, gibalno ustvarjanje ... Ustvarjalna igra gre skozi več faz, pojavi se že zgodaj, 

med drugim in tretjim letom otrokove starosti, prevladovati pa začne šele po šestem 

letu otrokove starosti (Horvat in Magajna, 1987). 

Pri igri so otroku pomembni njegovi vrstniki, prav tako odrasli. Odrasli na otrokovo 

igro vplivajo od zunaj, vrstniki pa neposredno pri igri. S starostjo otrok igra postaja 

vedno bolj socialna, seveda pa sta otrokovo vedenje in participacija odvisna od spola 

in starosti otroka ter od poznavanja vrstnikov (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 

2001). 

V strokovni literaturi je najpogosteje uporabljena Partenova klasifikacija igre in 

vsebuje šest razvojnih stopenj otrokovega vključevanja v igro, ki jih A. Kavčič (2001) 



Novinič, U. (2019). Medpodročno povezovanje v projektu “Cirkus” v drugem 

starostnem obdobju otrok. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

 
12 

navaja: igra brez udeležbe, opazovalna igra, osamljena ali samostojna igra, vzporedna 

igra, asociativna igra ter sodelovalna ali kooperativna igra. 

Igra brez udeležbe je vrsta igre, pri kateri je otrok sicer prisoten, vendar izgleda, da se 

ne igra in ni dejaven. 

Opazovalna igra je igra, v katero se otrok aktivno še ne vključuje, jo pa opazuje in kaže 

zanimanje zanjo. 

Osamljena ali samostojna igra  je za otroka elementarna oblika igre, drugih vrstnikov 

ne vabi v igro, se igra sam. 

Pri vzporedni igri se več otrok igra drug ob drugem, med seboj ne komunicirajo in ne 

sodelujejo.  

Za asociativno igro je značilno, da se več otrok igra skupaj, vendar si ne razdelijo vlog 

in nimajo skupnega cilja. Igrače si že delijo. 

Sodelovalna ali kooperativna igra je zelo zahtevna. Otroci se pri tej vrsti igre med seboj 

igrajo, razdelijo si vloge in imajo skupen cilj igre (Kavčič, 2001). 

 

2.5 UČENJE MATEMATIKE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Učenje matematike je za otroke pomembno in smotrno, saj je matematika pomembno 

sredstvo v vsakdanjem življenju, obenem pa tudi bistveni element komunikacije. Otrok 

si s pomočjo matematike razvija samozaupanje v svoje sposobnosti, prav tako pa mu 

omogoča imaginacijo ter kreativnost misli (Hodnik Čadež, 2005). Otroci, prav tako kot 

odrasli, so za učenje in ostale veščine različno dovzetni, navajata avtorja Zajc in Koželj 

(2001). Nekateri otroci so dojemljivi in nimajo večjih težav z učenjem, tudi z 

matematiko ne, kar nekaj pa je otrok, ki jim matematika predstavlja veliko težavo. Zato 

je pomembno, da otrokom matematiko približamo na zabaven in zanimiv način ter 

preko znanih, domačih, življenjskih situacij. Marentič Požarnik (2019) opisuje pomen 

izkustvenega učenja in pravi, naj bo le-to povezano s konkretno življenjsko situacijo, 

saj je otrok tako aktivno vpleten v celovito izkušnjo in se hitreje in več nauči, teorija se 

poveže s prakso. Otrok naj se matematičnih pojmov uči v sproščenem vzdušju in 

neprisiljeno ter na primerne načine, saj je od tega odvisno dojemanje in kakovostno 

usvajanje in obvladovanje matematičnih pojmov kasneje, v šoli in v življenju (Zajc in 
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Koželj, 2001). Avtorja prav tako navajata, da je predšolsko obdobje, ter prvi in drugi 

razred, najučinkovitejše obdobje za usvajanje in učenje matematičnih pojmov, saj so 

otroci v tem obdobju najbolj dojemljivi. Marentič Požarnik (2000) pravi, da to obdobje, 

v katerem je otrok najbolj dojemljiv za učenje, imenujemo kritično, oz. oblikovalno 

obdobje ter da je učenje v tem obdobju najučinkovitejše zaradi plastičnih živčnih 

struktur. Otrok si v procesu učenja pridobiva matematične veščine ter strategije in 

znanje o matematičnih pojmih in simbolih. Pri učenju oz. oblikovanju matematičnih 

pojmov pri otrocih obstajata dve poti. Prva je pot, pri kateri si otrok pojme oblikuje in 

jih odkriva sam, druga pot pa je, ko otrok le-te pridobi od odraslih oseb. Se pravi, da 

otrok lahko samostojno odkriva in oblikuje pojme, le-to temelji na sprejemanju že 

obstoječih pojmovanj, ki jih otrok zgradi v učnem procesu, lahko pa znanje o 

matematičnih pojmih pridobi s spraševanjem in na osnovi razlage odraslih oseb, kot 

npr. poučevanje s primeri (Marentič Požarnik, 2000). Pri oblikovanju pojmov pri 

otrocih sta bistvena dva procesa; prvi je pridobivanje izkušenj in drugi je uvrščanje 

izkušenj v že obstoječe okvire izkušenj. Zato je pomembno, da vzgojitelj v svoje delo 

z otroki vnese čim več samostojnega raziskovanja, nudenja izkušenj otrokom, 

ustvarjalnosti, odprtih vprašanj ter kreativnega izražanja, saj lahko le tako otrok 

pridobiva nove izkušnje in jih nato uvršča v obstoječe okvire izkušenj, obenem pa do 

osnovnih matematičnih pojmov lahko pride sam. Prav pa je, da vzgojitelj obenem 

spontano obrazloži ali poimenuje matematične pojme (prav tam).  
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3. MATEMATIKA V KURIKULUMU ZA VRTCE  

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo 

v vrtcih in je procesno-razvojno naravnan. V njem so zapisane usmeritve, temeljna 

načela, cilji, primeri dejavnosti ter ponuja različne pristope in rešitve za delo v vrtcih, 

oz. za nadgradnjo le-tega. V Kurikulumu za vrtce (1999) je matematika opredeljena kot 

samostojno področje dejavnosti, saj ima le-ta v vsakdanjem življenju pomembno vlogo 

ter se z njo otrok sreča že zelo zgodaj (otrok prešteva svoje igrače, oblačila, različne 

predmete doma, v vrtcu in v naravi; le-te opisuje, razvršča, primerja, meri, jih prikazuje 

s simboli ...), prav tako se otrok sreča z matematiko v dnevni rutini (zaporedje prihoda 

otrok v vrtec, obuvanje levega in desnega copata, spremljanje in beleženje vremena na 

koledarju, beleženje prihoda otrok v vrtec ...).  

Otrok pri seznanjanju z matematiko pridobiva izkušnje, uči se reševanja problemov, 

iskanja najučinkovitejših rešitev ter s tem razvija strategije mišljenja. Otrok ob uspehu 

pri reševanju problemov doživlja zadovoljstvo, zato za reševanje praviloma vedno 

znova in znova išče nove izzive (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja pomen igre otrok, zato je zelo pomembno, da 

otrokom matematične vsebine predstavimo skozi igro in kar se da zanimivo. Igra je 

opredeljena kot dejavnost, ki na naraven način združuje temeljna načela, ki so zapisana 

v kurikulumu ter je način učenja in razvoja otroka v predšolskem obdobju. Vendarle pa 

igra v kontekstu kurikuluma ni razumljena kot dejavnost, ki bi do uresničitve ciljev 

pripeljala sama po sebi, zato je potrebno poznati in definirati osnovne elemente 

kurikuluma ter jih povezati z elementi kakovosti predšolske vzgoje. Le-ti so 

prepoznavni v zapisanih ciljih, metodah in oblikah dela, v ozadju pa ostajajo različne 

teorije in različni pristopi k njihovi interpretaciji (prav tam). 

 

3.1 MATEMATIČNI CILJI 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so pri samostojnem področju matematike navedeni 

naslednji globalni cilji, izhajajo pa iz pomena področja za razvoj in učenje predšolskega 

otroka, prav tako pa so osnova za nadaljnji razvoj otroka: 

– seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju; 

– razvijanje matematičnega izražanja; 
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– razvijanje matematičnega mišljenja; 

– razvijanje matematičnih spretnosti; 

– doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so navedeni tudi konkretni cilji: 

– otrok rabi imena za števila, 

– od poimenovanja posamičnih predmetov otrok postopno preide na štetje in 

razlikovanje med številom in števnikom,  

– otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1, 

– razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje in odštevanje, 

– rabi simbole, z njimi zapisuje dogodke ter opisuje stanje, 

– spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava, 

– spoznava odnos med vzrokom in posledico, 

– seznanja se z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti 

dogodka, 

– išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema,  

– preverja smiselnost dobljene rešitve problema, 

– spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like, 

– spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost, 

– rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za ipd.) in se 

nauči orientacije v prostoru, 

– razvršča, 

– spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi 

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

– otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine in prostornine z 

merili in enotami. 

 

3.2 VLOGA VZGOJITELJA 

Prvotna vloga vzgojitelja v vrtcu je, da otroka spoštuje, sprejme, ne glede na vse. 

Poskrbeti mora za varnost otrok, biti pripravljen na delo z njimi, jih spodbujati, 

motivirati ter navduševati in s tem spodbujati zanimanje za vsebine in dejavnosti. Prav 

tako je pomemben tudi vzgojiteljev odnos ter volja do dela spoznavanje otrok ter 

poznavanje njihovega razvoja in sposobnosti (Bela knjiga, 1995). Vrtec naj bo torej 
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okolje, ki ga lahko otrok raziskuje, ob tem pa mora vzgojitelj seveda poskrbeti za 

varnost (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja in drugi odrasli imajo pri izvajanju in podajanju 

matematičnih vsebin otrokom izredno pomembno vlogo, saj morajo poiskati povezavo 

med otrokovim vsakdanjim življenjem v vrtcu in doma ter med matematiko. Vzgojitelj 

mora dejavnosti načrtovati tako, da pri tem upošteva otrokov individualni razvoj in 

zanimanje, ob tem pa otroku nuditi čim več izkušenj, ki jih pridobi preko igre, le-ta pa 

mora biti otroku v predšolskem obdobju prevladujoča dejavnost. Igra je ustvarjalna in 

spontana dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je svobodna in notranje motivirana ter 

jo zasledimo v različnih obdobjih človekovega življenja (Batistič Zorec idr., 1996). 

Prav zato je pomembno, da vzgojitelj v vsakdanjik umesti igro, hkrati pa ne sme odreči 

pomembnosti ostalim dejavnostim, ki otroke pripeljejo do željenega cilja. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je za otrokov razvoj pomembno, da ga  

vzgojitelj pri matematičnih (in ostalih) dejavnostih spodbuja k zahtevnejšim nalogam, 

da otroku omogoči, da sam spozna, da je rešitev ali premislek napačen ter ustvarja 

situacije, v katerih otrok pride do pravilnih rešitev. Z otroki se mora vzgojitelj veliko 

pogovarjati, v pogovoru pa lahko mimogrede uporablja matematične izraze ali pa npr. 

opiše enega izmed načinov za reševanje problemov.  

Vzgojitelj se mora vzdržati vodenja ali napeljevanja otroka načinu reševanja naloge ali 

k odgovoru oz. rešitvi problema. Vzgojiteljevi nalogi sta razumevanje otrokovega 

početja in mišljenja ter podpora pri razvijanju novih idej ter razvijanju matematičnega 

mišljenja. Otrok skozi proces reševanja problema potrebuje vodenje vzgojitelja v 

smislu spodbude in izzivov. Izzivi, ki jih vzgojitelj postavlja otroku, so kategorizirani 

v štiri skupine. Prvo v skupini je opisovanje, ki otroke spodbuja k pogovoru o 

matematiki, jim pomaga zbrati njihove misli ter jim pomaga pri usvajanju 

matematičnega izrazoslovja. Sledi beleženje, ki otroke spodbuja k razmišljanju, kako 

bodo beležili, kar so že naredili, pa naj bo to z namenom, da se bodo lahko posvetili 

matematiki tisti trenutek, ali pa, da se bodo lahko vrnili nazaj k opravljenem, za svoje 

potrebe, ali za pogovor s kom drugim. Sledi utemeljevanje, ki otroke spodbudi k 

povezovanju idej z logičnimi in smiselnimi argumenti ter jim omogoča več od 

opisovanja, se pravi razlago, zakaj so nekaj storili, ali zakaj je do tega prišlo. Zadnje je 

še razširjanje oz. poglabljanje, ki otroke spodbuja k temu, da vsebine raziščejo širše in 
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po možnosti tudi globlje. Vzgojitelj v sklopu vsake skupine izzivov med reševanjem 

problemov zastavlja odprta vprašanja, ki otroka napeljejo k razmišljanju in 

razumevanju matematičnih pojmov in vsebin (Woodham in Pennant, 2014). 

Vzgojitelj mora otrokom pustiti dovolj časa in samostojnosti, da lahko v miru rešijo 

problem, konflikt, poiščejo rešitev za svoj problem (Hohmann in Weikart, 2005). 

Zavedati pa se moramo tudi tega, da je proces reševanja nalog bolj pomemben od 

rešitve naloge, zato je potrebno pri otrocih spodbujati različne poglede na situacijo in 

diskusijo (Hodnik Čadež in Rožmanec, 2002). 
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4. MATEMATIČNE VSEBINE V PREDŠOLSKEM 

OBDOBJU 

Zelo pomembno je, da so matematične vsebine otrokom predstavljene na čim bolj 

konkreten, nazoren in neabstrakten način. Vsebine naj izhajajo iz otrokovega okolja ter 

naj bodo vezane na življenjske izkušnje in stvari, ki so otroku blizu in jih pozna (Hodnik 

Čadež, 2004). Hodnik Čadež (2004) prav tako navaja izpeljavo vsakega matematičnega 

pojma v treh nivojih in sicer najprej na konkretnem nivoju, nato na slikovnem in šele 

nazadnje na simbolnem nivoju. Metode, ki so poglavitne pri vpeljavi matematičnih 

vsebin, pa so: didaktična igra, izkušenjsko vedenje, opazovanje in razlaga. Otroci se že 

v predšolskem obdobju srečajo z matematičnimi pojmi, prav tako z matematičnimi 

procesi. Matematične vsebine, s katerimi se predšolski otroci srečujejo v predšolskem 

obdobju razdelimo na matematične sklope (povzeto po Hodnik Čadež, 2004): 

 logika in jezik (razvrščanje, odnosi/relacije, urejanje, zaporedja in vzorci); 

 geometrija z merjenjem (orientacija v prostoru, geometrijska telesa, geometrijski 

liki, simetrija in merjenje); 

 števila (prirejanje, štetje, prikazovanje števila, zapis števila) in 

 obdelava podatkov/osnove statistike (preglednice prikaz s stolpci, vrsticami,  

puščični prikaz, figurni prikaz, preprosta statistična raziskava, verjetnost). 

Podrobneje bomo predstavili tiste vsebine, ki so aktualne za naše projektno delo. 

LOGIKA IN JEZIK 

Razvrščanje  

Razvrščanje je proces, pri katerem združujemo stvari v skupine, glede na njihove 

skupne lastnosti; otroci s to strategijo organizirajo stvari, materiale, ljudi, dogodke, ki 

so del njihovega vsakdana in igre (Hohmann in Weikart, 2005). T. Hodnik Čadež 

(2002) še navaja, da razvrščanje otroke spodbuja k opazovanju ter da elementi, med 

katerimi vzpostavimo nek red, postanejo števni. Otrok raziskuje, opisuje in razvršča, s 

tem pa tudi oblikuje svoje razumevanje sveta (fizičnega in socialnega). Pri zgodnjem 

učenju matematike lahko v dejavnosti razvrščanja vnesemo razne diagrame, kot. npr. 

Carollovega in drevesnega. Carollov in drevesni diagram prikazujeta razvrščanje glede 
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na izbrano lastnost, oz. njeno zanikanje. Lastnosti lahko prikažemo s konkretnimi 

predmeti ali s slikopisi in tako otrokom približamo razumevanje le-tega (prav tam). 

Odnosi/relacije 

Z odnosi/relacijami med elementi dveh skupin vzpostavimo nekakšen odnos. V 

zgodnjem učenju matematike vpeljujemo odnose: več – manj, višje – nižje, večje – 

manjše, težje – lažje, daljše – krajše, širše – ožje, debelejše – tanjše ... Pri teh 

dejavnostih se uporablja puščični diagram, ki ga otroci uporabljajo, berejo in oblikujejo 

v različnih situacijah. Pri puščičnem diagramu otroci povežejo dva predmeta in se 

srečujejo tudi s prirejanjem 1-1, kar pa prestavlja osnovo štetju (Hodnik Čadež, 2012). 

Urejanje  

Urejanje je dejavnost, s katero uredimo elemente neke množice na podlagi intenzivnosti 

neke lastnosti, ki je predpisana (urejanje po velikosti od najmanjšega do največjega 

ipd.). Tudi urejanje, tako kot razvrščanje, razvijata otrokovo abstraktno mišljenje, saj 

so splošne lastnosti namreč abstraktni pojmi. Pri delu z otroki v predšolskem obdobju 

Viz, ki so stari od 4 do 5 let, lahko urejamo največ tri predmete. Uredimo jih lahko po:  

 velikosti (od najmanjšega do največjega ali obratno), 

 dolžini (od najkrajšega do najdaljšega ali obratno), 

 višini (od najnižjega do najvišjega ali obratno), 

 debelini (od najtanjšega do najdebelejšega ali obratno), 

 širini (od najožjega do najširšega ali obratno), 

 teži (od najlažjega do najtežjega ali obratno), 

 intenzivnosti, 

 po časovnem zaporedju (prej/pozneje). 

Pri časovnem zaporedju je možnosti ureditve več. Vizualno oporo miselnim 

aktivnostim pa predstavljajo grafični prikazi oz. diagrami (Hodnik Čadež, 2004).  
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Vzorci in zaporedja  

Z  vzorci se srečujemo vsak dan, saj so prisotni v naravi, na oblačilih, predmetih ... 

Vzorec pomeni nizanje dveh ali več elementov, ki se na določeni površini pravilno 

ponavljajo, lahko pa je sestavljen iz različnih elementov. Vzorci so sestavljeni iz dveh 

ali več elementov, le-ti se pojavljajo v določenem zaporedju. Vsak vzorec je torej 

zaporedje, obratno pa to ne drži. Vzorec je dobro definiran, če se enota ponovi vsaj 

dvakrat. Ločimo več vrst vzorcev: grafični, konkretni, gibalni, glasovni, ritmični, 

vzorec iz simbolov. Vzorce ločimo tudi glede na težavnostno stopnjo: lažje (AB, ABC) 

in težje (ABCD, ABBC). Enoto vzorca lahko ponovimo neštetokrat, zato so vzorci 

neskončni (Hodnik Čadež, 2004). Otroci z velikim veseljem razvrščajo stvari v vzorce, 

pri tem odkrivajo vedno nove kombinacije. Vzorce pogosto spreminjajo že po nekaj 

ponovitvah, saj se na pravila ne navezujejo preveč (Hohmann in Weikart, 2005).  

GEOMETRIJA Z MERJENJEM 

Orientacija v prostoru  

Otroka v predšolskem obdobju spodbujamo, da se orientira v prostoru, najprej glede 

nase, nato glede na druge osebe in predmete okoli sebe, nato pa ugotavlja še relacije 

med posameznimi osebami in predmeti. Pri tem pa ga spodbujamo in navajamo k 

uporabi izrazov, kot so: na, v, pred, za, pod, nad, zgoraj, spodaj, levo, desno (Hodnik 

Čadež, 2002). Le-teh otrok ne zmore usvojiti sam, ampak jih postopoma usvoji preko 

pogovora z odraslimi osebami (Japelj Pavešič, 2001). 

Geometrijska telesa, geometrijski liki  

Za opisovanje vsakdanjih stvari, uporabljamo geometrijske like in telesa. Otrok se 

splošnih pojmov uči s prijemanjem, tipanjem, opazovanjem, z igro, zato je nujno, da 

otrokom nudimo možnost igre z liki in telesi toliko časa, da so mu popolnoma poznani. 

Pri predšolskih otrocih pri obravnavanju geometrije sledimo načelu “od telesa k točki”, 

to pa pomeni postopno prehajanje z večjih dimenzij na manjše (Hodnik Čadež, 2004).  

Simetrija 

Simetrijo otrok najprej spoznava v svoji okolici in v predmetih okoli njega, šele nato 

izdeluje simetrične oblike; prav tako njemu simetrija ne pomeni znati določiti simetralo 

simetričnemu predmetu, ampak uporablja posledice le-te. Do simetričnih oblik pridemo 
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lahko na več načinov: z ogledalom, s tiskanjem, izrezovanjem. V predšolskem obdobju 

je najbolj pomembna osna simetrija (Hodnik Čadež, 2002). 

Merjenje 

Z meritvami lahko opišemo količino, ki je ne moremo prešteti, zato je potrebno znati 

določiti količino, ki jo želimo meriti, izbrati enoto, izmeriti in prepoznati in odčitati 

rezultat. Predšolski otrok količine med seboj primerja in tudi meri. V tem obdobju otrok 

uporablja relativne merske enote (dlan, korak, stopalo, svinčnik), saj najprej pridobiva 

osnovne veščine merjenja (izbira ustrezne merske enote in pravilno merjenje). Merjenje 

z relativno enoto nam poda različne rezultate, zato lahko poskusimo z merjenjem s 

konstantno nestandardno enoto (enako dolge paličice, slamice ...), kasneje, v šoli, pa se 

otrok seznani in meri s standardnimi enotami (kilogram, meter, liter ...). S predšolskimi 

otroki merimo dolžino, maso, površino in prostornino, ob tem pa pazimo, da merjenje 

vpeljujemo preko metodičnih korakov: primerjanje količin, merjenje z relativno enoto, 

merjenje s konstantno nestandardno enoto in merjenje s standardno enoto (Hodnik 

Čadež, 2004). 

ŠTEVILA 

Otroci skozi različne dejavnosti rabijo imena za števila, od poimenovanja posamičnih 

predmetov postopoma preidejo na štetje in razlikovanje med številom in števnikom, 

zaznavajo prirejanje 1-1 in prirejajo 1-1, ob vsem tem pa razvijajo miselne operacije, 

ki so osnova za seštevanje in odštevanje (Hodnik Čadež, 2004). 

Oblike štetja 

Otrok pri štetju uporablja različne strategije (šteje stvari, ki jih lahko premika, ki se jih 

lahko dotakne, ne more jih pa premakniti, šteje stvari s pogledom, stvari, ki jih ne vidi, 

predmete v gibanju, šteje v mislih, ki je tudi najabstraktnejši način štetja in se nanaša 

na otroku že znane predstave). Otrok naj dobi priložnost, da šteje na vse te načine, saj 

lahko le tako pridobiva izkušnje o povratni enoličnosti oz. dosledno prirejanje števil 

preštevancem (Hodnik Čadež, 2004). 

Načela štetja 

Predšolski otrok rad šteje, zapisuje števila, ugotavlja, katero število je največje možno 

(Hodnik Čadež, 2004). Da otrok usvoji veščino štetja, je potrebno razumevanje 
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principov oz. načel štetja. Načela štetja so: načelo povratnega enoličnega prirejanja 

(vsakemu od preštevanih predmetov priredimo natanko eno ime - števnik), načelo 

urejenosti ali ustaljenega vrstnega reda (pri štetju uporabljamo različne besede, ki 

morajo biti razporejene v stalen, nespremenljiv vrstni red), načelo kardinalnosti (zadnji 

števnik, ki smo ga uporabili pri preštevanju, določi moč množice) in načelo 

nepomembnosti vrstnega reda (pove, da je vrstni red štetja predmetov nepomemben)   

ter načelo abstrakcije, ki določa, kaj štejemo (Manfreda Kolar, 2006). 

 

OBDELAVA PODATKOV/OSNOVE STATISTIKE 

Pod sklop obdelave podatkov/osnov statistike umeščamo: preglednice, figurni prikaz, 

puščični prikaz, prikaz s stolpci, vrsticami, preproste statistične raziskave, ter verjetnost 

(Hodnik Čadež, 2004). Pri obdelavi podatkov otroci rabijo simbole, z njimi zapisujejo 

dogodke ter opisujejo stanja, spoznavajo grafične prikaze, jih oblikujejo ter odčitavajo, 

spoznavajo odnos med vzrokom in posledico, seznanjajo se z verjetnostjo dogodkov ter 

rabijo izraze za opisovanje in vrednotenje le-teh. Prav tako iščejo, zaznavajo in 

uporabljajo različne možnosti rešitve problema ter preverjajo smiselnost dobljene 

rešitve problema (Kurikulum za vrtce 1999). 
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5. EMPIRIČNI DEL 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je matematika opredeljena kot samostojno področje 

dejavnosti, saj ima le-ta v vsakdanjem življenju pomembno vlogo ter se otrok z njo 

sreča že zelo zgodaj (otrok prešteva svoje igrače, oblačila, predmete; le-te opisuje, 

razvršča, primerja, meri, jih prikazuje s simboli ...). Za otroka je matematika izjemnega 

pomena, saj otrok pri seznanjanju z matematiko pridobiva izkušnje, uči se reševanja 

problemov, iskanja najučinkovitejših rešitev ter s tem razvija strategije mišljenja.  

Menimo, da, glede na to, da se otrok uči celostno, je za pridobivanje trajnega znanja 

najprimernejše izkušenjsko učenje; le-to je najbolj učinkovito in uspešnejše, če poteka 

preko neposredne izkušnje, s samostojnim iskanjem rešitev, z uporabo različnih 

reprezentacij in pravimi (intelektualnimi) izzivi. Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) je  

opisano načelo aktivnega učenja, ki poudarja pomen spodbudnega učnega okolja ter  na 

vodenju otroka k pridobivanju novih izkušenj, doživetij in spoznanj ter se dopolnjuje 

in povezuje s komunikacijo. Učenje pa naj bo vpeto v resnične življenjske okoliščine, 

tako bo otroku osebno pomembno (Marentič Požarnik, 2000). Hodnik Čadež (2004) v 

svojem delu med drugim opredeli, da naj vzgojitelj načrtuje smiselne povezave, ki 

izhajajo iz otrokovega interesa in jih pritegnejo. Najprimernejši pristop za zgoraj 

opisano učenje vidimo v medpodročnem povezovanju. Le-ta otroke pripravi na 

vseživljenjsko učenje, spodbuja njihovo ustvarjalnost, kritično mišljenje, motiviranost 

za reševanje problemov ter je povezano z resničnim življenjem (Hodnik Čadež, 2008). 

Medpodročno povezovanje se tako tesno povezuje s projektnim delom, saj so projekti 

smiselna povezava različnih področij in vsebin. Petek (2012) navaja, da je projektno 

delo na področju vzgoje in izobraževanja metodični postopek, način dela, s katerim 

udeleženci pridobivajo različne izkušnje, znanja, sposobnosti, spretnosti, obenem pa 

spoznavajo druge udeležence in sebe ter se navajajo na medsebojno sodelovanje.  

V predšolskem obdobju pa je otrokova poglavitna dejavnost seveda še vedno igra, zato 

jo je smiselno in potrebno vključiti v projektno delo. Izjemnega pomena je, da vzgojitelj 

dejavnosti, tudi matematične, premišljeno in vnaprej načrtuje ter jih otroku posreduje 

in približa skozi igro, pri tem pa upošteva otrokov razvoj ter razvoj vsakega 

posameznika (Marjanovič Umek, Zupančič, 2001). Vrsta igre je torej odvisna od 

starosti, prav tako pa tudi od sposobnosti posameznega otroka.  
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V svojem diplomskem delu želimo prikazati primer organiziranja matematičnih 

izkušenj v povezavi z drugimi področji, s pristopom medpodročnega povezovanja, ki 

ga bomo realizirali v projektu. Odločili smo se, da otrokom pripravimo dejavnosti in 

vsebine, ki temeljijo na medpodročnem povezovanju, obenem pa učenje otrok temelji 

na izkušnjah in lastni aktivnosti. Matematične vsebine, vpletene v druga področja 

kurikuluma, so: razvrščanje, urejanje, odnosi/relacije, prirejanje 1-1, vzorci in 

zaporedja.  

Z raziskovanjem želimo raziskati, kako se otroci odzivajo na izvajanje projekta, kakšna 

je njihova motivacija ter kakšno razumevanje določenih matematičnih pojmov ter kako 

uspešno se vzgojitelj odziva na pobude otrok v projektnem delu, ki temelji na 

medpodročnem povezovanju.  

 

5.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

5.2.1 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

V empiričnem delu smo si zastavili naslednji raziskovalni vprašanji:  

1. Kako se otroci odzivajo na izvajanje projekta, oz. kakšna je njihova motivacija 

za aktivno sodelovanje ter kakšno je njihovo razumevanje matematičnih 

pojmov (prirejanje 1- 1, urejanje in vzorec)? 

2. Kako uspešno se odziva vzgojitelj na pobude otrok v projektnem delu, ki temelji 

na medpodročnem povezovanju?  

 

5.2.2 RAZISKOVALNA METODA 

Za raziskovanje smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo.  

 

5.2.3 VZOREC 

Dejavnosti smo izvajali v enem izmed ljubljanskih vrtcev. Vzorec je sestavljalo 22 

otrok, starih od 4 do 5 let. Starši oz. skrbniki otrok so podpisali dovoljenja za 

sodelovanje, le nekaj staršev/skrbnikov ni dovolilo objave fotografij njihovih otrok; 

obraze vseh otrok smo z urejevalnikom fotografij zameglili. Zaradi zagotavljanja 

anonimnosti otrok smo pri analizi uporabili zapis začetnice otrokovega imena. 
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5.2.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Predznanje otrok smo ugotovili s spremljanjem in opazovanjem pri različnih igrah, ki 

so bile otrokom na voljo, preko dnevne rutine in preko opazovanja otrok pri 

dejavnostih, ki jih je izvajala vzgojiteljica v oddelku. Na podlagi opazovanja in analize 

smo zastavili cilje s področja matematike, ki smo jih s projektom želeli doseči. 

Načrtovali in izvedli smo dejavnosti v projektu, ki je temeljil na medpodročnem 

povezovanju. Projekt »Cirkus« je potekal po etapah, ki so si sledile v naslednjem 

zaporedju: pobuda za projekt, kjer smo upoštevali želje in ideje otrok; razčlenitev 

projektne teme ter oblikovanje ciljev; načrtovanje aktivnosti, s katerimi smo zastavljene 

cilje uresničili; izvedba načrta, ki je temeljila na aktivnem reševanju problemov in 

sklepni del, s katerim se je zaključil projekt. Po zaključku projekta je sledila še 

evalvacija, oz. ovrednotenje dosežkov in celotnega poteka izvedbe projekta. Podatke 

smo zbirali z opazovanjem otrok, spraševanjem, s sprotnim zapisovanjem, pol 

strukturiranim intervjujem in s fotografiranjem.  

Vnaprej načrtovane priprave za izvedbo projekta so imele opredeljeno temo, v našem 

primeru povezano s cirkusom, področje, cilje kurikuluma, metode in oblike dela, 

pripomočke ter opis poteka dela.   
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Učni pristop, ki je temeljil na medpodročnem povezovanju, smo tudi analizirali. 

Izvedene dejavnosti ter odzive otrok smo analizirali skupaj s strokovno delavko v 

oddelku. Vnaprej določeni kriteriji za analizo so bili: odzivi otrok, realizacija 

zastavljenih ciljev, aktivno sodelovanje otrok ter rešitve oz. odgovori otrok, se pravi 

razumevanje izbranih matematičnih pojmov, kar smo preverili s pol strukturiranim 

intervjujem. Podatke smo obdelali kvalitativno. Ob koncu izvedenega projekta smo 

analizirali in reflektirali tudi svoje delo, vodenje projekta, vključevanje idej otrok ter 

prilagajanje vsebin v projektu otrokom. 

Rezultate izvedenega empiričnega dela bomo predstavili po posameznih etapah 

projekta, pri fazi izvedbe projekta pa bomo rezultate predstavili skupaj z opisom 

posamezne izvedene dejavnosti. Pri vsaki dejavnosti bomo zapisali področja 

povezovanja, cilje in potek dela z analizo, v kateri bomo analizirali odzive in  aktivnost 

otrok ter realizacijo zastavljenih ciljev posamezne dejavnosti. Priprave za posamezne 

dejavnosti se nahajajo v prilogi. 

 

6.1 POBUDA IN KONČNI CILJ 

Projekt smo želeli zastaviti tako, da bo izhajal iz pobude otrok, hkrati pa upoštevati 

globalna cilja projekta, ki smo si jih zastavili predhodno: 

–  razvijanje matematičnega mišljenja otrok in  

–  omogočiti proces učenja, pri katerem se spodbujajo otrokove lastne strategije 

dojemanja in izražanja ter razmišljanja, ki so značilne zanj v določenem razvojnem 

obdobju. 

Ena izmed deklic v skupini je v vrtec dnevno nosila mehko ljubkovalno igračo/lutko, 

klovna Noska. Klovna Noska smo večkrat animirali, otroci so pri tem uživali in se 

zabavali, se igrali, da smo v cirkusu. Večkrat so omenili, naj pripravimo predstavo za 

Noska. Opazili smo, da tema cirkus otroke izredno motivira, zato smo se odločili, da 

jim predstavimo še pravljico na temo cirkusa: Nerodna Avguština (avtor O. Preussler) 

in poskusimo razvijati temo. Po predstavljeni pravljici smo se z otroki pogovarjali o 

vsebini in ko smo jih vprašali, kako pa bi oni pripravili cirkus, so predlagali naslednje: 
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– “Lahko bi bili tudi mi klovni. Pa še Nosko.” 

– “Pa lahko imamo leve in slone.” 

– “Jaz bi bila Avguština.” 

– “Jaz bi bil pa lev.” 

– “Pa šotor rabimo, tak velik.” 

– “Jaz bi pa se “žogirala” rada.” 

– “Klovni so smešni.” 

Skupaj smo se odločili, da se bomo igrali cirkus. Vprašali smo jih: “Zakaj pa bi se radi 

igrali cirkus?” 

Odgovori otrok so bili podobni: 

– “Ker je to zabavno. Pa lepo.” 

– “Pa zato, ker so levi v cirkusu. In so smešni. ” 

– “Ker se bomo lepo igrali.” 

– “Da bomo mi tudi Avguština pa klovni. In se bomo igrali.” 

– “Pa lahko naredimo cirkuško predstavo za Noskota.” 

– “Ja, zabavo bomo imeli. Pa še Nosko bo z nami.” 

Cilj otrok je bila igra v cirkusu, zato smo se odločili, da bomo temo cirkus razvijali 

predvsem z igro, ob tem pa vsebine in cilje povezovali z vsemi področji kurikuluma. 

Določili smo naš glavni cilj, ki je bil: skupaj z otroki skozi igro se vživeti v cirkus ter 

pripraviti cirkuško predstavo za Noska (lutko), ob tem pa doseči cilje s področja 

matematike, ki pa smo si jih z vzgojiteljico zastavili predhodno: 

– otrok razvršča po 1 lastnosti; 

– otrok ureja predmete po velikosti od najmanjšega do največjega; 

– otrok se seznanja z relacijami (več/manj/enako); 

– otrok prireja 1-1; 

– otrok prepoznava in ponavlja vzorce; 
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– otrok prepozna zaporedje in ga v pravilnem vrstnem redu ponovi; 

– otrok po slikah prepozna in uredi časovno zaporedje dogodkov. 

 

6.2 OBLIKOVANJE IDEJNE SKICE IN NAČRTOVANJE 

PROJEKTA Z OTROKI  

Pred samo izvedbo projekta Cirkus je bilo potrebno izdelati še okviren načrt le-tega. 

Želeli smo, da otroci aktivno sodelujejo tudi pri načrtovanju projekta, zato smo jih k 

razmišljanju spodbudili z naslednjimi vprašanji: “Kako pa bi mi priredili pravo 

cirkuško predstavo? Kdo vse pa nastopa v cirkusu? V kakšnem prostoru pa nastopajo? 

Kako so oblečeni nastopajoči? Kdo pa vodi celoten cirkus? Kdo je glavni? Kaj počnejo 

v cirkusu?” Po premisleku, odgovorih, idejnih risbah in pogovoru, smo skupaj z otroki 

izdelali naslednji načrt, oz. se dogovorili naslednje:  

1. Cirkus se bomo igrali vsi. 

2. Poskusili se bomo naučiti spretnosti, ki jih izvajajo nastopajoči v cirkusu. Naučili se 

bomo žonglirati, pripraviti malico, nastopati kot živali v cirkusu.  

3. Priredili bomo cirkuško predstavo. 

4. Za to bomo uporabili pripomočke, ki jih imamo v vrtcu, ali pa jih bomo izdelali sami.  

5. Igrali in učili se bomo skupaj, drug drugega bomo spodbujali in si medsebojno 

pomagali. 

Naše dogovore smo narisali na plakat, ki smo ga obesili na vidno mesto v igralnici, da 

smo lahko kadarkoli pogledali, kaj smo že naredili in kaj nam je še ostalo. Do petih 

dogovorov smo prišli skupaj z aktivnim sodelovanjem otrok, upoštevali smo njihove 

želje in pobude, obenem pa smo naredili svoj vzporedni načrt s pripravami, ki zajemajo 

celoten potek projekta. 

Shema prikazuje okviren načrt dejavnosti projekta Cirkus, ki smo ga izdelali z 

vzgojiteljico v oddelku. Načrt smo sprotno dopolnjevali, ali po potrebi spremenili. 

Dejavnosti so si sledile po vrstnem redu, kot je prikazan v miselnem vzorcu in so 

oštevilčene od 1 do 7. Pri vsaki dejavnosti je zapisana tudi matematična vsebina, cilji 

pa so navedeni v opisu izvedbe projekta ter v pripravah v prilogi. V diagram smo 
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zapisali le prevladujočo matematično vsebino, pri vseh dejavnostih pa so se udejanjale 

tudi druge vsebine, ki so navedene v pripravah (priloge 1–7). 
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Miselni vzorec 1: Dejavnosti projekta z vsebinami in glabalnima ciljema projekta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRKUS 

Globalna cilja projekta:  

–  razvijati matematično mišljenje 

otrok in  

–  omogočiti proces učenja, pri 

katerem se spodbujajo otrokove 

lastne strategije dojemanja in 

izražanja ter razmišljanja, ki so 

značilne zanj v določenem 

razvojnem obdobju. 

5. OBČUTIMO 

CIRKUS 

–  PRIREJANJE 1-1 

3. NERODNA 

AVGUŠTINA 

PRAZNUJE 

ROJSTNI DAN 

–  VZORCI 

7. KLOVNI 

ŽONGLIRAJO 

–  RAZVRŠČANJE 

– RELACIJE/ODNOSI 

2. CIRKUŠKE 

ŽIVALI 

–  RAZVRŠČANJE 

1. NERODNA 

AVGUŠTINA 

SE PREDSTAVI 

–  ZAPOREDJE 

4. CIRKUŠKI 

KLOVNI 

–  UREJANJE 

6. OBLAČENJE 

AVGUŠTINE 

IN NJENE 

DRUŽINE 

–  VZORCI 
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6.3 IZVEDBA PROJEKTA »CIRKUS«  

6.3.1 NERODNA AVGUŠTINA SE PREDSTAVI 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 1.) 

Prisotnih je bilo 16 otrok. 

Področji povezovanja: jezik in matematika.  

Cilji:  

JEZIK: 

– otrok zbrano prisluhne vsebini pravljice Nerodna Avguština; 

 – otrok obnavlja in pripoveduje vsebino pravljice. 

MATEMATIKA: 

 – otrok po slikah prepoznava in ureja časovno zaporedje dogodkov. 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Uvodna dejavnost je bila predhodno načrtovana z naše strani, ob tem pa smo seveda 

upoštevali navezanost otrok na klovna Noska, zato smo izbrali pravljico s cirkuško 

tematiko. Z otroki smo se, skupaj z našo motivacijsko lutko Noskom, posedli v krog. 

Nosko nam je predstavil pravljico O. Preussler: Nerodna Avguština, ki pripoveduje o 

njegovi prijateljici Avguštini in opisuje njeno življenje v cirkusu. Otroci so bili ob 

branju in pripovedovanju pravljice Nerodna Avguština zelo pozorni. Deček U je 

vsebino pravljice že poznal in zato smo mu ponudili možnost, da jo pripoveduje z nami. 

Z otroki smo po prebrani pravljici s pomočjo gibanja in pogovora povzeli vsebino le-te 

skupaj in s tem preverili razumevanje otrok. Ob skupnem povzemanju vsebine so 

izstopali določeni otroci, ko pa smo z vprašanji o vsenini spraševali še ostale otroke, so 

vsi poznali vsebino. Pravljico smo ob povzemanju tudi gibalno ponazarjali. Nekaj otrok 

je bilo ves čas tiho in se niso želeli izpostavljati, so le poslušali in opazovali ostale 

otroke ter se odzivali le na naša vprašanja o vsebini, so pa aktivno sodelovali pri gibalni 

uprizoritvi delov vsebine. Ugotovili smo, da so otroci zbrano in z razumevanjem 

prisluhnili pravljici in prvi cilj s področja jezika je bil dosežen. 

Nato je Nosko vprašal otroke, ali bi morda želeli spoznati Avguštino. Vsi otroci so bili 

seveda željni srečanja z Avguštino, zato smo jo skupaj poklicali. Avguština 
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(vzgojiteljica v preobleki klovnese) nas je obiskala v igralnici, se nam predstavila in 

nas povabila na ples. Ko je v igralnico vstopila Avguština, se je motivacija otrok za 

dejavnost le povečala. Ob glasbi S. Vilar smo skupaj zaplesali. Ker pa smo pri otrocih 

želeli še dodatno preveriti razumevanje vsebine pravljice, smo se z njo pogovarjali o 

vsebini pravljice, oz. nam je sama pripovedovala o njenem življenju v cirkusu, ob tem 

pa otroke spodbujala k spraševanju. Vmes pa vsebine pravljice ni več znala 

pripovedovati. Otrokom je povedala, da se je njena pravljica zamešala in da je v njej 

vse narobe. Otroke je vprašala, ali bi ji oni znali pomagati urediti pravljico po pravilnem 

vrstnem redu dogodkov. Vsi otroci so bili pripravljeni pomagat Avguštini. Otroke smo 

razdelili v skupine po štiri z izštevanko Pika nogavička. Nosko nam je pomagal in vsaki 

skupino smo razdelili 5 listov z ilustracijami iz prebrane knjige. Otroci so v skupinah 

pričeli sestavljati zgodbo. Otroke smo med sestavljanjem spremljali in jih vmes 

spraševali, ali se spomnijo, kaj se je pa zgodilo potem, kaj se je zgodilo prej ... Po 

končanem sestavljanju zaporedja poteka vsebine pravljice, smo si skupaj ogledali 

nastale zgodbe in preverili dobljene rešitve. V igralnici sta bili z nami še vzgojiteljica 

in pomočnica vzgojiteljice in vsaka izmed nas se je pridružila določeni skupini ter 

spremljala razumevanje navodila in sodelovanje med otroki. Med reševanjem naloge 

smo otrokom dali možnost, da so samostojno reševali nalogo, vmes smo jih le 

spodbujali z vprašanji, ki so se nanašala na vsebino pravljice. Le eni skupini je uspelo 

slike z ilustracijami urediti v pravilnem časovnem zaporedju po vsebini pravljice. 

Predvidevali smo, da bo naloga za otroke precej zahtevna, zanimal nas je predvsem 

proces reševanja zadane naloge. Ugotovili smo, da so otroci najprej liste z ilustracijami 

le gledali in urejali naključno. V prvi skupini otrok je deklica N prevzela vodilno vlogo 

in pričela z urejanjem listov. Ob tem je ostalim otrokom pripovedovala, kaj prikazuje 

določena ilustracija. Ostali otroci v skupini so ji le podajali liste, spodbujali smo jih z 

vprašanji: “Kaj pa je potem storila Avguština? Kaj vse je morala še postoriti? Kdo je 

pripravil kosilo, opral oblačila, skrbel za otroke? Zakaj je Avguština lahko nastopala? 

Kaj pa se je zgodilo zatem?” Ob vprašanjih so razmišljali in nato pravilno uredili liste 

z ilustracijami vsebine pravljice. V drugi skupini so se otroci najprej prepirali, ker so 

vsi naenkrat želeli urejati liste. Svetovali smo jim, naj se dogovorijo, kako bi lahko 

urejali vsebino brez prepiranja. Deček L, ki je tudi najstarejši v skupini, je ostalim 

naročil, da bo on sestavljal, ostali naj mu le podajajo liste. Urejal jih je sam, ostali so 

mu prisluhnili in mu liste le podajali. Zaporedje dogodkov v drugi skupini ni bilo 

pravilno, z otroki smo obnavljali vsebino, vendar jim samostojno ni uspelo urediti listov 
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z ilustracijami v pravilnem časovnem zaporedju. Otroci so vsebino zato malo 

spremenili in pripovedovali po svoje. V tretji in četrti skupini so se otroci med seboj 

pogovarjali, dogovarjali, vendar se o načinu reševanju naloge niso zedinili. Tudi njim 

smo priskočili na pomoč in jih vodili z vprašanji, ki so se nanašala na vsebino pravljice. 

Skupaj nam je uspelo sestaviti vsebino pravljice, vendar tudi  otrokom v teh dveh 

skupinah ni uspelo sestaviti pravljice v pravilnem časovnem zaporedju. Pri ogledu in 

preverjanju rezultatov so bilo otroci že nemirni, sklepali smo, da je dejavnost morda 

trajala predolgo, zato sta jih Nosko in Avguština povabila na ples ob glasbi. Otroci so 

v plesu uživali in se sprostili. Preden se je Avguština poslovila, je obljubila, da jih 

naslednji dan obišče in jih vprašala, koga iz cirkusa si še želijo spoznati, koga naj 

naslednji dan pripelje s seboj. Večina otrok si je zaželelo spoznati živali, zato je 

otrokom obljubila, da jih pripelje naslednji dan. Pravljico smo otrokom prebrali še 

enkrat med počitkom, sami so pričeli dopolnjevati in pripovedovati vsebino. Tudi drugi 

cilj s področja jezika je bil dosežen, saj so otroci obnavljali vsebino in pripovedovali 

zgodbo, nekateri samostojno, drugi pa s pomočjo naših vprašanj. Matematični cilj 

urejanja vsebine pravljice v pravilnem časovnem zaporedju dogodkov pa je bil le delno 

dosežen, saj je le eni skupini uspelo sestaviti celotno vsebino pravljice v pravilnem 

časovnem zaporedju dogodkov. Sklepamo, da je bila dejavnost prezahtevna, oz. je 

predolgo trajala. Urejanje vsebine pravljice bomo z otroki še preverjali, vendar v 

manjših skupinah, da bomo otrokom nudili dovolj časa in spodbude z odprtimi 

vprašanji. 

  

 

 

 

 

 

Slika1: Pravljica Nerodna Avguština                                                                                                                                                                    

Slika  2: Motivacija s klovnom Noskom                               
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6.3.2 CIRKUŠKE ŽIVALI 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 2.) 

Prisotnih je bilo 19 otrok. 

Področja dejavnosti: NARAVA, GIBANJE IN MATEMATIKA. 

Cilji: 

GIBANJE: 

– otrok povezuje gibanje z elementi časa, ritma in prostora. 

NARAVA: 

– otrok se seznanja z odgovornim in s sočutnim odnosom do živali;  

– otrok prepozna določeno žival po oglašanju ter oponaša njeno gibanje. 

MATEMATIKA: 

– otrok razvršča živali po eni lastnosti; 

.– otrok poišče vsiljivca. 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Po zajtrku je na vrata igralnice potrkala Avguština (vzgojiteljica v preobleki klovnese), 

s seboj pa je pripeljala slona in leva (vzgojiteljici v kostumih). Otroci so ju takoj 

poimenovali in pozdravili. Avguština je vprašala, kaj menijo, katere živali še nastopajo 

v cirkusu, otroci so jih našteli (lev, slon, konj, tjulenj, opica, medved, tiger ...). Otrokom 

je ponudila kostume živali in jih vprašala, ali bi z njo zaplesali v cirkusu. Otroci so 

kostume oblekli, se prelevili v cirkuške živali, le deklica M se ni želela obleči. Poskusili 

smo jo spodbuditi, tudi ostali otroci, vendar je vztrajala pri svojem. Pustili smo ji 

možnost, da se ne obleče. Skupaj smo zaplesali, Avguština je igrala na boben in 

otrokom naročila, naj plešejo tako hitro, kot ona igra. Otroci so se gibali po ritmu, ki ga 

je narekovala Avguština z igranjem na boben.  

Otroke smo vprašali, ali vedo, kako se vse te živali oglašajo. Vsi so postali glasni in 

pričeli s spuščanjem glasov. Vprašali smo jih, ali menijo, da bi prepoznali žival samo s 

poslušanjem oglašanja. Otroci so pritrdili. Izzvali smo jih še dlje, podali smo jim 

navodilo, naj žival po oglašanju prepoznajo in jo prikažejo s posnemanjem njenega 
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gibanja. Predvajali smo zvočne posnetke posameznih živali in otroci so se gibali po 

ritmu na način gibanja živali, ki so jo prepoznali po načinu oglašanja (slon, lev, opica, 

ptica, konj ...). S prepoznavanjem zvokov živali otroci niso imeli težav, prav tako ne z 

oponašanjem gibanja živali. Avguština nas je po plesu seznanila s tem, da se živali v 

cirkusu, ko prenehajo z nastopanjem, odpravijo nazaj v svoje prostore, vendar se 

razdelijo v dva prostora. Živali, ki so rjave barve, gredo v en prostor, živali, ki niso 

rjave barve, pa v drugega. Prostor v igralnici smo pregradili z otroškimi stoli. Otroci, 

preoblečeni v živali, so dobili navodilo, naj se razvrstijo v prostora po barvi. Rjave 

živali v en prostor, živali, ki niso rjave, pa v drug prostor. Otroci so se samostojno 

razvrstili. Po razvrstitvi smo jih vprašali, ali menijo, da so se pravilno razvrstili. Podali 

smo jim še navodilo, naj poiščejo vsiljivca. Otroci so si med seboj pomagali in se 

pogovarjali, katera žival je rjave barve in katera ne. Skupaj smo si ogledali razvrstitev 

živali in otroci so ugotovili, da sta dve živali (otroka v kostumu) v napačnem prostoru 

ter to uredili. Predvidevali smo, da bodo otroci z razvrščanjem imeli več težav, vendar 

se je izkazalo, da je nalogo uspešno opravila večina otrok v skupini.  

Po dejavnosti smo se pogovarjali tudi o pogojih, v katerih živijo živali v cirkusu in 

ugotavljali, ali je to humano, ali ne. Otroci so prišli do spoznanja, da živali v cirkusu 

pogosto trpijo in nimajo svobode, zato so se odločili, da bo naš cirkus brez živali. Otroci 

so želeli naslednji dan postati klovni, zato smo jim pripravili dejavnost, ki je to 

omogočila. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                    Slika  3: Prepoznavanje in posnemanja gibanja živali 
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6.3.3 CIRKUŠKI KLOVNI 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 3.) 

Prisotnih je bilo 18 otrok. 

Področji povezovanja: GIBANJE IN MATEMATIKA.  

Cilji: 

GIBANJE: 

 – otrok se uri v spretnostih rokovanja z žogo; 

 – otrok razvija fino motoriko. 

MATEMATIKA: 

– otrok uredi predmete po velikosti od najmanjšega do največjega. 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Z otroki Avguštino (vzgojiteljico v preobleki klovnese) pričakamo na igrišču pred 

vrtcem. Avguština vpraša otroke, ali vedo, kaj klovni počnejo v cirkusu. Otroci so 

podali različne odgovore: “Žonglirajo, padajo na rit, hodijo z velikanskimi čevlji, 

stiskajo nos, da priteče ven voda ...” Po odgovorih otrok je Avguština po igrišču stresla 

žoge in jih vprašala, ali vedo, kaj bodo klovni danes počeli. Pravilno so predvidevali, 

da bodo žonglirali in se igrali z žogami. Vsak otrok je izbral dve žogi in poskusili smo 

žonglirati. Z žogami smo se igrali, si jih podajali, metali, lovili ter z njimi poskusili 

žonglirati. Zastavljeni cilj urjenja v spretnostih z žogo smo delno dosegli. Otroci so v 

uvodnem delu, kjer so rokovali z žogami, izjemno uživali, sklepamo, da zaradi gibanja 

zunaj. Rokovanje z žogo večini otrok ni šlo najbolje, le pet otrok je pokazalo primerno 

razvite spretnosti rokovanja z žogo.  

Po razgibanju smo se odpravili v igralnico, kjer so otroci izbrali vsak svojega klovna. 

Klovni so bili treh različnih velikosti. Vsak si je izbral klovna določene velikosti ter mu 

po navodilu izdelal (izstrigel) še klobuk in čevlje, ki se ujemajo (iste barve ali z istimi 

vzorci). Klobuke in čevlje smo predhodno narisali v treh različnih velikosti. Ko so 

otroci izdelali klovne, smo si jih skupaj najprej ogledali in opisali (velikost, barva 

klobuka in čevljev, vzorci ...). 
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Otroke smo razdelili v skupine po tri, nastalo je šest skupin, in vsaki skupini dali tri 

klovne različnih velikosti ter podali navodilo, naj jih uredijo po velikosti od 

najmanjšega do največjega. Otroci so urejali klovne po velikosti. Štiri skupine otrok so 

nalogo opravile uspešno, dvema skupinama pa ni uspelo. Ostali otroci so sami opazili, 

da dvema skupinama ni uspelo uspešno rešiti naloge, zato so jima pomagali. Deček L 

je takoj priskočil na pomoč in jim, ne samo pomagal rešiti nalogo, ampak tudi razložil, 

kaj je potrebno storiti, da bo rešitev le-te uspešna. Po končani dejavnosti smo skupaj z 

otroki preverili dobljene rešitve nalog. Matematični cilj urejanja po velikosti je bil delno 

dosežen. Pozitivno pa nas je presenetilo sodelovanje otrok in medsebojna pomoč. 

Otroci so predlagali Avguštini, da bi tudi v vrtcu lahko imeli cirkus. Avguština se je 

strinjala in jim svetovala, naj še malo povadijo žongliranje, potem pa lahko tudi v vrtcu 

priredimo cirkuško predstavo. 

 

 

Slika  4: Izdelava klovnov                                                             

                                                                                                Slika  5: Oblačenje klovnov v oblačila (lepljenje)  

 

 

 

 

 

 

 

                                    Slika  6: Urejanje klovnov po velikosti 
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6.3.4 ŽONGLIRANJE 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 4.) 

Prisotnih je bilo 18 otrok. 

Področji povezovanja: GIBANJE IN MATEMATIKA.  

Cilji: 

GIBANJE: 

 – otrok se uri v spretnostih rokovanja z žogo. 

MATEMATIKA: 

 – otrok razvršča po eni lastnosti; 

 – otrok se seznanja z relacijami (več/manj/enako), oz. vzpostavlja odnos med elementi 

dveh skupin. 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Avguština je otroke spet presenetila z žogami, tokrat v igralnici. Otroci so z žogami 

rokovali na različne načine, se igrali samostojno, nato  vodeno. Otrokom smo ponovno 

nudili možnost rokovanja z žogo, saj smo na tem področju predhodno opazili slabše 

spretnosti otrok. Tokrat jim je šlo bolje, rokovanje z žogo je bilo bolj suvereno, 

menimo, da zaradi tega, ker so podobno dejavnost izvajali prejšnji dan. 

Avguština je otrokom razložila, da klovni potrebujejo majhne in velike žoge, vendar 

klovni še ne ločijo med majhnimi in velikimi žogami, zato je otroke pozvala, naj ji 

pomagajo razvrstiti žoge. Podala jim je navodilo, naj v en krog na tleh pospravijo 

majhne žoge, v drugega pa samo velike. Otroci so razvrščali žoge po velikosti. Pri 

razvrščanju žog nihče izmed otrok ni imel težav, vsi otroci so žoge pravilno razvrstili. 

Smo pa opazili, da so nekateri otroci opazovali ostale, kaj bodo storili in ponovili za 

njimi.  

Ko so razvrstili žoge, jih je Avguština vprašala: “Kaj menite, katerih žog je več, 

majhnih ali velikih?” Pri ugotavljanju, katerih žog je več, majhnih ali velikih, pa so 

otroci imeli več težav. Najprej so govorili na pamet, po občutku. Ko smo jih vprašali, 

kako pa bi to lahko ugotovili, preverili, je deček B rekel, da jih lahko preštejemo. Otroci 

so poskušali prešteti žoge, vendar jim ni šlo, saj jih je bilo preveč in so bile razmetane 
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po celi igralnici. Deklica N je med štetjem vsako žogo, ki jo je preštela, postavila v 

vrsto stran od kroga, vendar tudi njej ni uspelo prešteti vseh žog. Otrokom smo v pomoč 

ponudili vrvice in jih vprašali, kako bi si lahko pomagali z vrvicami. Nihče izmed otrok 

ni prišel do rešitve. Otrokom je nato Avguština podala navodilo, naj vsako veliko žogo 

z vrvico povežejo skupaj z majhno žogo. Otroci so pri povezovanju majhnih in velikih 

žog imeli veliko težav, saj so se le-te kar naprej kotalile po prostoru. Vprašali smo jih, 

kako bi lahko rešili to težavo. Predlagali so, naj žoge nalepimo na tla. Otrokom smo 

ponudili samolepljive blazinice, ki so lepljive na obeh straneh. 

Otroci so si pomagali s samolepljivimi blazinicami, če je bilo potrebno, da se žoge niso 

premikale po prostoru. Uspelo jim je povezati večino žog, le tri majhne žoge so ostale 

brez para. Vprašali smo jih, kaj to pomeni. Deček L je ugotovil, da to pomeni, da je več 

majhnih žog kot velikih. Ko smo jih vprašali, katerih je pa manj, je deklica N povedala, 

da večjih.  

Vprašali smo jih, kaj moramo pa storiti, da bo enako majhnih in velikih žog, deček L 

je rekel, naj damo zraven še velike žoge. Deklica N pa je ugotovila, da manjkajo še tri 

velike žoge, da bi jih bilo enako. Ugotavljamo, da deček L in deklica N izstopata v 

sposobnostih razumevanja navodil in samostojnega reševanja nalog. Prav tako kritično 

razmišljata in se ne ustrašita izzivov. Cilje, ki smo si jih zastavili, smo realizirali.  

Avguština je otroke vprašala, ali se spomnijo, kaj ona še počne v cirkusu in ugotovili 

so, da tudi kuha in pripravlja hrano. Otroke je vprašala, če bi ji pomagali pripraviti 

malico za njeno družino; otroci so takoj pritrdilno odgovorili. Dogovorili smo se, da 

lahko otroci tudi od doma prinesejo kakšen kos sadja ali zelenjave, prav tako imajo 

lahko s seboj predpasnik in kuhinjsko desko za rezanje. 
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Slika  7: Razvrščanje žog po velikosti                             

                                                                                                          Slika  8: Razvrščanje žog po velikosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika  9: Povezovanje 1 velike in 1 majhne žoge 

                                                                                                              Slika  10: Nerodna Avguština motivira otroke 
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6.3.5 OBČUTIMO CIRKUS 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 5.) 

Prisotnih je bilo 19 otrok. 

Področji povezovanja: NARAVA IN MATEMATIKA.  

Cilji: 

NARAVA: 

 – otrok prepozna sadje, zelenjavo po okusu in videzu ter ga poimenuje; 

– otrok prepozna določeno hrano in pijačo po vonju in videzu ter jo poimenuje. 

MATEMATIKA: 

 – otrok prireja 1-1; 

 – otrok prešteva, šteje. 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Avguština je oblečena v predpasnik obiskala otroke v igralnici. Skupaj smo si ogledali, 

potipali in poimenovali sadje ali zelenjavo, ki so ju prinesli otroci. Večina otrok je brez 

težav prepoznala in poimenovala vrsto sadja/zelenjave.  

Avguština je otroke vprašala, kaj lahko iz teh sestavin pripravimo in odgovori so 

predlagali solato, sadno kupo, juho, omako ... Otroci so predlagali, naj hrano najprej 

zrežemo, potem bomo pa kuhali. Temeljito smo si umili roke, si nadeli predpasnike ter 

pomili delovno površino. Sadje in zelenjavo smo oprali, nato pa smo imeli kuharsko 

delavnico. Otroci so lupili, rezali, sekljali ter sadje in zelenjavo razdelili po krožnikih. 

Vsako vrsto sadja ali zelenjave smo dali v svoj krožnik. Med dejavnostjo smo se z 

otroki pogovarjali in opisovali zbrano sadje in zelenjavo (barvo, obliko ...). Šteli smo 

tudi krožnike, ki smo jih že napolnili s hrano. Prav tako smo se vmes pogovarjali o 

pomenu sadja/zelenjave za naše zdravje. 

Otroke smo vprašali, ali menijo, da lahko po okusu prepoznajo določeno 

sadje/zelenjavo. Seveda so vsi odgovorili pritrdilno, zato smo se preizkusili v okušanju 

in poimenovanju sadja/zelenjave. Otroci so si čez oči navlekli prevezo in vsakemu 

otroku smo ponudili določeno sadje ali zelenjavo. Otroci so ju okušali in poskusili 

poimenovati. Nekateri otroci so imeli pri prepoznavanju hrane pri okušanju s 
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prevezanimi očmi kar nekaj težav, saj so morali določiti vrsto le na podlagi okusa. 

Nekaj otrok ni želelo poskusiti sadja/zelenjave s prevezanimi očmi, poskusili so ju brez 

preveze. Vsakemu otroku smo med sadje in zelenjavo “podtaknili” košček čokolade, 

bilo jim je zelo smešno. Po okušanju smo iz preostalega sadja pripravili sadno solato, 

pri kosilu pa zelenjavo stresli v zeleno solato in jo pojedli.  

Otrokom smo pripravili tudi čutno igro parov, ki smo jo izdelali sami na kovinskih 

pokrovčkih. En del para je sestavljala sličica hrane, enega pa blazinica z aromo hrane, 

ki je bila prikazana na sličici para. V igri je bil tudi en pokrovček brez para. Otroci so 

z iskanjem parov ugotavljali, kateri pokrovček s sadjem ali zelenjavo je brez para. 

Blazinice smo tudi preštevali in ugotavljali, katerih je več, tistih s sličicami, ali tistih z 

dišečimi blazinicami. Z otroki smo se v manjših skupinah po tri ali štiri igrali čutno igro 

parov. Otroci so pare hitro poiskali, le pri nekaterih aromah so imeli nekaj težav (ananas, 

malina). Bolj pogoste arome (banana, jagoda, čokolada ...) so prepoznali hitreje. Otroci 

s prirejanjem 1-1 niso imeli večjih težav, prav tako so ugotovili, katerih je več. 

 

Slika  11: Okušanje sadja/zelenjave s prevezanimi očmi 

                                                                                                                   Slika  12: Priprava sadja/zelenjave   

 

 

 

Slika  13: Igra čutnih parov (vid - vonj) 
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6.3.6 OBLAČIMO KLOVNE 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 6.) 

Prisotnih je bilo 21 otrok. 

Področji povezovanja: jezik in matematika.  

Cilji: 

JEZIK 

 – otrok samostojno opisuje in pripoveduje. 

MATEMATIKA: 

 – otrok prepozna vzorce. 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Z otroki smo želeli postati pravi klovni, da bi lahko nastopali v cirkuški predstavi. Če 

pa smo želeli prirediti ples in predstavo klovnov v cirkuški areni, se je bilo potrebno 

primerno temu tudi obleči. Po vrtcu smo iskali oblačila iz vsakdanjega življenja z vzorci, 

ki pristajajo klovnom. Vzorce na oblačilih, ki smo jih našli, smo tudi opazovali, 

opisovali in primerjali. Otroke smo spodbujali k opisovanju vzorcev (barve, oblike, 

velikost ...). Otroci so oblačila z vzorci takoj prepoznali in jih ločili od oblačil, ki nimajo 

vzorcev. Opazili smo, da so jih sami razvrstili po 1 lastnosti (ima vzorec/nima vzorca). 

Otroci so oblačila z vzorci oblekli. Pustili smo jih, naj se prosto igrajo, v kotičku pa 

smo jim pripravili oblačila ter razno blago z različnimi vzorci. Opazovali smo jih pri 

prosti igri. Tudi pri igri so za oblačenje dojenčkov izbirali oblačila z vzorci. Z vprašanji 

smo jih spodbujali k opisovanju vzorcev. Pri dejavnosti smo si vzeli čas za vsakega 

otroka posebej in preverili razumevanje. Ugotovili smo, da sta zastavljena cilja jezika 

in matematike oba dosežena. 

 

 

 

 

 

Slika  14: Iskanje in opazovanje vzorcev na oblačilih       Slika  15: Opisovanje vzorcev na oblačilih 
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6.3.7 NERODNA AVGUŠTINA PRAZNUJE ROJSTNI DAN 

(Priprava za dejavnost se nahaja v prilogi 7.) 

Prisotnih je bilo 17 otrok. 

Področji povezovanja: DRUŽBA IN MATEMATIKA. 

Cilji: 

DRUŽBA: 

 – otrok se seznanja z običaji, 

 – otrok sodeluje z vrstniki ter z vzgojiteljem in se z njimi dogovarja, 

 – otrok sodeluje pri pripravi prostora in obroka, 

MATEMATIKA: 

 – otrok prepoznava in ponavlja vzorce. 

Opis poteka dejavnosti z analizo: 

Nosko (lutka) otrokom zaupa, da bo imela Avguština  kmalu rojstni dan. Dogovorimo 

se, da ji bomo pripravili cirkuško predstavo s plesom klovnov in s torto.  

Otroke povprašamo, kako bi se tega lotili. Predlagali so naslednje: 

“Lahko ji zapojemo za rojstni dan.” 

“Pa torto ji naredimo. Pa okraske.” 

“Pa še ples lahko.” 

“Darilo ji moramo kupit.” 

“Ali ji pa risbice narišemo za rojstni dan.” 

“Pa cirkus ji lahko naredimo. Celo predstavo.” 

To je le nekaj izmed otroških odgovorov, ostali so bili podobni tem. Z otroki smo se 

dogovorili, da ji bomo pripravili cirkuško predstavo v cirkuški areni. Seveda pogostitev 

s torto in ples ne smeta manjkati. Najprej smo pripravili prostor. Otroci so pri pripravi 

prostora pokazali veliko ustvarjalnosti in pripravljenosti. Med seboj so sodelovali, na 

sredino igralnice so skupaj prinesli mize, pri tem je bilo potrebno kar nekaj 
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dogovarjanja. Otroke smo med pripravljanjem prostora za cirkuško zabavo pustili pri 

miru jih le opazovali. Opazili smo, da so si med seboj pomagali, se dogovarjali, se vmes 

tudi sporekli, a vseeno sami rešili spor.  

“Kako pa bi ji izdelali torto, ki bi jo Avguština imela za vedno? Takšno, da je ne bi 

pojedla,” je Nosko vprašal otroke.  

“Lahko jo narišemo.” 

“Ali pa naredimo iz lesa. Ali papirja.” 

Odločili smo se, izdelamo več tort iz kartona, ki jih je bilo potrebno okrasiti. Vsakemu 

izmed otrok smo na torto pripravili vzorec, otroci pa so ta vzorec prepoznali in 

ponavljali. Vsak otrok je izdelal svojo torto in jo okrasil s ponavljanjem vzorca. 

Zastavljeni cilj prepoznave in nadaljevanja vzorca je bil dosežen, saj večina otrok s 

ponavljanjem vzorcev na torti ni imela večjih težav, le dva izmed otrok nista uspela 

rešiti zadane naloge, zato pa so jima na pomoč priskočili prijatelji in skupaj so pravilno 

okrasili torto.  

Ko so bile torte končane, je v igralnico prišla Avguština (vzgojiteljica v preobleki 

klovnese). Otroci so ji zapeli rojstnodnevno pesem, ji voščili in ji podarili torte, ki so 

jih izdelali in okrasili z vzorci. Avguština pa jih je povabila na glasbeno cirkuško 

ustvarjanje, ki ga poznajo vsi klovni. Otroci so se posedli v krog in Avguština jim je 

podala navodilo, naj ploskanje z rokami natančno ponovijo za njo. Izvajali smo ritmične 

vzorce, otroci so bili naš odmev. Ritmični vzorci so otrokom povzročali kar nekaj težav. 

Pričeli smo s preprostimi in kratkimi, te so ponavljali brez težav, ko smo zahtevnost 

vzorčenja dvignili, otroci niso več pravilno prepoznavali in ponavljali vzorcev. Tudi 

otrokom smo dali možnost, da si sami spomnijo vzorec za ponavljanje; s tem so imeli 

več težav; vzorec so predstavili, vendar ponoviti ga, tudi sami, niso uspeli. Z otroki smo 

si nato izmišljevali še gibalne vzorce in jih ponavljali. Otroci so bili pri prepoznavanju 

in izvajanju gibalnih vzorcev uspešnejši. Nato pa so otroci še prosto plesali. 

Večina otrok je usvojila prepoznavanje in ponavljanje preprostih ritmičnih in gibalnih 

vzorcev, ob tem so se neizmerno zabavali. Prišli smo do spoznanja, da bo potrebno 

otrokom večkrat ponuditi matematične dejavnosti s ciljem prepoznavanja in 

ponavljanja vzorcev, seveda pa v različnih kontekstih in na različnih ravneh. 
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Prav tako smo realizirali cilje s področja družbe, saj so med seboj in pri pripravi prostora 

aktivno sodelovali in si med seboj pomagali. 

 

                                                 Slika  16: Ples                                                    Slika  17: Praznovanje rojstnega dne 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Slika  18: Nerodna Avguština 

 

 

 

 Slika  19: Izdelava tort z vzorci za Avguštino 
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6.3.8 DEJAVNOSTI ZA PREVERJANJE RAZUMEVANJA DOLOČENIH 

MATEMATIČNIH POJMOV  

V zaključnem delu smo želeli ugotoviti, kako uspešno so otroci razvijali pojme 

določenih matematičnih vsebin in sicer: prirejanje 1-1, urejanje in vzorci. V ta namen 

smo pripravili tri dejavnosti.  

V prvi dejavnosti “Skodelice in krožnički” je vsak otrok individualno ugotavljal, ali 

ima vsaka skodelica svoj krožnik ter prirejal 1-1, kar je bil tudi zastavljen cilj te 

dejavnosti, obenem pa spontano usvajal pojme: več, manj, enako. Ob reševanju naloge, 

smo otrokom zastavljali vprašanja, ki so jih spodbujala k razmisleku in jim pomagala 

pri reševanju. 

V drugi dejavnosti “Žirafe” je vsak posameznik plastificirane slike žiraf treh različnih 

velikosti urejal po velikosti od najmanjše do največje, obenem pa se spontano seznanjal 

s pojmi: manjše/večje, najmanjše/največje. Tudi pri tej nalogi smo otrokom ob 

reševanju zastavljali vprašanja, ki so jih spodbujala k razmišljanju. 

Pri tretji dejavnosti “Stolp iz kock je vsak posameznik prepoznal in nadaljeval vzorec. 

Otrokom smo predstavili vzorec na stolpu, ki je bil sestavljen iz treh elementov in se je 

ponovil dvakrat. Sami so ga poskusili prepoznati in nadaljevati, ob tem smo jim 

pomagali s postavljanjem vprašanj, ki so jih spodbudila k samostojnemu razmišljanju. 

Podrobnejši opisi dejavnosti se nahajajo v prilogi 8. 

Področje: MATEMATIKA 

Opis poteka dejavnosti z analizo:  

Med trajanjem projekta smo se v dopoldanskem in popoldanskem času z otroki igrali 

razne igre in izvajali kratke dejavnosti, ki so služile preverjanju razumevanja določenih 

matematičnih pojmov, ki smo si jih izbrali v raziskovalnem vprašanju. Med igro in med 

reševanjem smo vsakega posameznika spraševali različna vprašanja, na katera so otroci 

odgovarjali. Odgovori so bili pokazatelj razumevanja teh pojmov. Otrokovo 

razumevanje smo preverjali tudi z opazovanjem reševanja nalog.  

Otrokovo razumevanje izbranih matematičnih pojmov smo preverjali z dejavnostmi in 

igrami med bivanjem otrok v vrtcu, izpostavili smo le te tri, ostale so bile zasnovane po 

enakem konceptu in z enakimi cilji. Vprašalnik za preverjanje razumevanja določenih 
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matematičnih pojmov (priloga 8) nam je bil v pomoč pri izvajanju dejavnosti, odgovore 

otrok smo si udi beležili. Otroci so z vsako dodatno dejavnostjo hitreje in bolj suvereno 

reševali naloge. Prišli smo do ugotovitev, da se je razumevanje otrok matematičnega 

pojma prirejanje 1-1 tekom projekta okrepilo, otroci so ob izvajanju dejavnosti ter ob 

intervjuju vedno bolj kazali suverenost in prepričanje v svoje rešitve nalog. Do rešitve 

nalog so prišli vedno hitreje in bolj samostojno. Vsi otroci so cilj prirejanja 1-1 uspešno 

osvojili. Pri otrocih smo preverili tudi razumevanje matematičnega pojma urejanje. 

Otroci so urejanje predmetov po velikosti od najmanjšega do največjega usvojili. 

Ponudili smo jim več dejavnosti za usvajanje tega matematičnega pojma in ugotovili, 

da so vsi otroci uredili predmete, osebe po velikosti, le nekaj otrok je pri procesu 

reševanja naloge potrebovalo dodatno spodbudo in individualno delo. Pri dejavnostih 

otroci niso imeli težav, še posebej, kadar je delo potekalo z vsakim otrokom posebej, 

se pravi individualno, smo pa opazili, da so se bolj sprostili, če niso delali individualno. 

Razumevanje pojma smo preverili še z vmesnimi vprašanji med reševanjem naloge. 

Zadnji pojem, katerega razumevanje smo želeli preveriti, pa je vzorec. Otrokom smo 

zastavili zabavne naloge prepoznavanja in ponavljanja vzorcev, ki smo jih obogatili z 

vprašanji, ki so spodbujala otrokovo razmišljanje. Pri razumevanju vzorcev pa smo 

prišli do ugotovitev, da so otroci preprost vzorec z dvema ponavljajočima se 

elementoma (grafični, konkretni predmeti, simbolni, gibalni, ritmični) brez težav 

prepoznali in ponovili, ko pa je bilo v enoti vzorca trije elementi, pa so otroci 

potrebovali dodatno spodbudo in pomoč pri reševanju naloge. Matematične pojme smo 

spoznavali na konkreten način, šele nato smo prešli na slikovnega ali simbolnega. 

Opazili smo tudi, da je v skupini nekaj otrok, ki so malo starejši in to se je poznalo tudi 

pri reševanju problemov, saj so hitreje prišli do rešitve in tudi pokazali večji interes za 

dejavnosti. 

 

 

 

 

 

Slika  20: Gradnja stolpa z vnaprej določenim vzorcem 
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6.4 SKLEPNA ETAPA PROJEKTA CIRKUS 
Z otroki smo med izvajanjem dejavnosti v projektu Cirkus na našem plakatu, ki smo ga 

oblikovali v začetni fazi projekta, večkrat preverili, kaj nam še manjka do končnega 

cilja. Otroci so si s plakatom pomagali, saj si težko prikličejo v spomin cilje ali ideje, 

ki smo jih zastavili toliko prej. Ob koncu projekta smo s pomočjo plakata še enkrat 

evalvirali projekt in dejavnosti; otroci ugotovili, da smo se naučili že vseh spretnosti, 

ki jih potrebujemo za nastopanje v cirkusu, prav tako pa so ugotovili, da smo Nerodni 

Avguštini priredili zelo lepo cirkuško predstavo. Povprašali smo jih, kaj jim je bilo pa 

najbolj všeč pri igranju cirkusa. Odgovorili so: 

“Klovni pa živali.” 

“Pa Avguština je smešna.” 

“Meni je bilo pa všeč, ko smo se igrali z žogami.” 

“Torto smo lepo naredili Avguštini.” 

“Pa kislo limono si nam dala v usta.” 

“Pa vohali smo jo tudi.” 

“Ja, pa čokolado smo jedli. Ko smo mižali.” 

Otroke smo vprašali tudi, kaj bi pri igranju cirkusa lahko naredili še boljše, izboljšali. 

Odgovorili so: 

“Pa res bi morali žonglirat. Jaz še ne znam.” 

“Ta prave živali bi imeli.” 

Dogovorili smo se, da se bomo cirkus še igrali. Otroci so narisali risbe o projektu Cirkus 

(kaj jim je bilo všeč, kaj ne, kaj so si najbolj zapomnili, kaj bi ponovili, česa ne ...). Z 

vsakim otrokom smo se ob njegovi risbi tudi individualno pogovorili in s tem evalvirali 

otrokovo doživljanje projekta Cirkus. 

 

6.5 POVZETEK UGOTOVITEV 

Vključevanje projekta na osnovi medpodročnega povezovanja v delo v vrtcu nam je 

predstavljalo izziv, saj smo pri delu v skupini želeli doseči določene vnaprej zastavljene 

cilje s področja matematike, hkrati pa smo želeli otroke aktivno vključiti v načrtovanje 
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in proces izvajanja projekta. Ves proces smo pričeli z opazovanjem otrok pri igri, 

vsakodnevnih dejavnosti in rutini, kjer smo analizirali predznanje otrok o določenih 

matematičnih pojmih in vsebinah ter na podlagi le-tega zastavili cilje.  

Pred izvajanjem dejavnosti smo si zastavili še cilja izvesti in predstaviti primer 

projektnega dela, kjer so vsebine medpodročno povezane, otroci pa s konkretnimi 

izkušnjami doživljajo in usvajajo izbrane matematične vsebine. Namen takega načina 

dela je vzpostavitev aktivnega in sodelovalnega odnosa med otroki ter jim približati 

matematične vsebine na zanimiv in zabaven način ter s tem doseči zastavljene cilje, 

obenem pa upoštevati tudi razvoj vsakega posameznika.  

 Na osnovi analize izvedenega projekta Cirkus bomo podali odgovore na obe 

raziskovalni vprašanji: 

1. Kako se otroci odzivajo na izvajanje projekta, oz. kakšna je njihova motivacija za 

aktivno sodelovanje ter kakšno njihovo razumevanje matematičnih pojmov (prirejanje 

1- 1, urejanje in vzorec)? 

2. Kako uspešno se odziva vzgojitelj na pobude otrok v projektnem delu, ki temelji na 

medpodročnem povezovanju?  

Skozi potek celotnega projekta smo opazili, da se otroci pozitivno odzivajo na izvajanje 

dejavnosti. Vedno so takoj pristopili k dejavnostim in z zanimanjem ter aktivno 

sodelovali pri izvajanju le-teh. Otroci so med seboj sodelovali, si pomagali, opazili smo, 

da se je medsebojno sodelovanje vsak dan trajanja projekta še krepilo. Opazili smo tudi, 

da so bili bolj nemirni otroci celo med prvimi, ki so želeli sodelovati in so bili pri 

izvajanju dejavnosti zbrani ter aktivno sodelovali.  

Matematične pojme smo otrokom želeli predstaviti na zanimiv način, ki jih bo pritegnil 

k sodelovanju in menimo, da nam je to z uporabo različnih metod, oblik dela ter 

raznolikih vsebin, ki so se medpodročno povezovale, tudi uspelo. Razumevanje otrok 

določenih matematičnih pojmov (prirejanje 1- 1, urejanje in vzorec) smo tekom 

projekta tudi preverili s pol strukturiranim intervjujem, ki smo ga povezali z različnimi 

dejavnostmi, ki smo jih izvedli ob dnevih, ko nas Nerodna Avguština ni obiskala in smo 

imeli dovolj časa za utrjevanje vsebin in pojmov, ki smo jih predhodno obravnavali. 

Prišli smo do ugotovitev, da se je razumevanje otrok matematičnega pojma prirejanje 

1-1 tekom projekta krepilo, otroci so bili ob izvajanju dejavnosti ter ob intervjuju vedno 
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bolj suvereni ter prepričani v svoje rešitve problema/naloge. Do rešitve naloge so prišli 

hitreje, tudi, ko smo povečali zahtevnost le-te, so samostojno iskali rešitve. Vsi otroci 

so cilj prirejanja 1-1 uspešno osvojili. Pri otrocih smo preverili tudi razumevanje 

matematičnega pojma urejanje. Otroci so urejanje predmetov po velikosti usvojili od 

najmanjšega do največjega usvojili. Ponudili smo jim več dejavnosti, kjer smo preverili 

razumevanje tega matematičnega pojma in ugotovili, da so vsi otroci uredili predmete, 

osebe po velikosti, le nekaj otrok je pri procesu reševanja naloge potrebovalo dodatno 

spodbudo in individualno delo. Razumevanje matematičnega pojma urejanje je 

presenetljivo dobro, pri dejavnostih otroci niso imeli težav, še posebej, kadar je delo 

potekalo z vsakim otrokom posebej, se pravi individualno. Razumevanje pojma smo 

preverili še z vmesnimi vprašanji med reševanjem naloge. Zadnji pojem, katerega 

razumevanje smo želeli preveriti, pa je vzorec. Otrokom smo zastavili zabavne naloge 

prepoznavanja in ponavljanja vzorcev, ki smo jih obogatili z vprašanji, ki so spodbujala 

otrokovo razmišljanje. Pri razumevanju vzorcev pa smo prišli do ugotovitev, da so 

otroci preprost vzorec z dvema ponavljajočima se elementoma (grafični, konkretni 

predmeti, simbolni, gibalni, ritmični) brez težav prepoznali in ponovili, ko pa je bil 

vzorec sestavljen iz treh elementov, so otroci potrebovali dodatno spodbudo in pomoč 

pri reševanju naloge. Matematične pojme smo spoznavali na konkreten način, šele nato 

smo prešli na slikovnega ali simbolnega. Opazili smo tudi, da je v skupini nekaj otrok, 

ki so malo starejši in to se je poznalo tudi pri reševanju problemov, saj so hitreje prišli 

do rešitve in tudi pokazali večji interes za dejavnosti. 

Na podlagi ugotovitev lahko sklepamo, da projektno delo, ki temelji na aktivnem 

učenju in udeležbi otrok ter na medpodročnem povezovanju pozitivno vpliva na otroke, 

prav tako pa spodbudno in pozitivno vpliva na njihovo razumevanje izbranih 

matematičnih pojmov, kar smo preverili s sprotno analizo izvedenih dejavnosti, 

aktivnostjo otrok, realizacijo zastavljenih ciljev ter s pol strukturiranim intervjujem 

(priloga 1). Na podlagi opazovanega tudi nismo zaznali, da bi se pojavljale kakšne 

razlike glede na to, s katerimi področji so se povezovale matematične vsebine, prav 

tako nismo zasledili naklonjenosti otrok do posameznega področja.  

Ob koncu projekta smo analizirali in reflektirali tudi svoje delo, vodenje projekta, 

vključevanje idej otrok ter prilagajanje vsebin v projektu otrokom in s tem dobili 

odgovor na drugo raziskovalno vprašanje našega diplomskega dela. 
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Trudili smo se, da smo vsebine projekta že v fazi načrtovanja prilagodili željam in 

interesom otrok. To smo storili že s temo cirkus, ki je že predhodno zanimala otroke. 

Pri delu z otroki smo uporabljali različne metode in oblike dela ter dejavnosti načrtovali 

tako, da so bili otroci ves čas aktivni in udeleženi v procesu reševanja nalog. Motivacijo 

otrok v projektu “Cirkus” smo spremljali z opazovanjem določenih kriterijev, ki se nam 

zdijo pomembni: radovednost otrok, spraševanje ter aktivno sodelovanje. Poskušali 

smo se odzivati na pobude otrok, zagotovo pa je teh še veliko in nismo mogli uresničiti 

vseh. Ena izmed pobud otrok, ki je nismo uresničili, je peka prave torte za Nerodno 

Avguštino, saj v vrtcu nimamo pogojev za pripravo. Prav tako bi lahko delo večkrat 

izvajali v manjših skupinah, saj bi tako zaznali mišljenje in aktivnost vsakega 

posameznika. Pri dejavnostih za preverjanje razumevanja določenih pojmov bi morda 

lahko otroci reševali naloge tudi v parih ali v manjših skupinah, morda bi bili tako 

določeni posamezniki bolj sproščeni.   

Dejavnosti smo medpodročno povezovali, matematične vsebine pa smo otrokom 

predstavili na čim bolj konkreten in nazoren način. Otroci so dnevno podajali pobude 

in ideje, ki smo jih zaznali ter medpodročno povezali s temami, ki so otrokom blizu. 

Motivacijo otrok smo spremljali z opazovanjem aktivnosti otrok, dajanja pobud in 

predlogov ter z opazovanjem pri prosti igri. Prišli smo do ugotovitev, da smo se, kot 

vzgojitelj, zelo uspešno odzivali na pobude otrok v projektnem delu, ki temelji na 

medpodročnem povezovanju ter s tem pripomogli k motivaciji, aktivni udeležbi in 

aktivnemu učenju otrok v projektu Cirkus. 
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7. ZAKLJUČEK 

Kot smo navedli že v uvodu, se z matematiko srečujemo vsepovsod in zato je 

pomembno, da tudi predšolskim otrokom ponudimo veliko možnosti in situacij, kjer se 

bodo z le-to seznanjali. Menimo, da so aktivno učenje ter pridobljene neposredne 

izkušnje izjemnega pomena za pridobivanje trajnega znanja, prav tako pa je pomebno, 

da otrok samostojno išče rešitve, naša naloga pa je, da mu nudimo prave miselne izzive. 

Kot navaja tudi Kurikulum za vrtce (1999) je pri pridobivanju novega znanja pri otrocih 

zelo pomembno tudi spodbudno učno okolje ter vodenje otroka k pridobivanju novih 

izkušenj, doživetij in spoznanj. Ker pa smo želeli, da bo učenje otroku pomembno, smo 

matematične dejavnosti povezali z resničnimi življenjskimi okoliščinami, ki so otroku 

znane in zanimive. Kot najprimernejši pristop za zgoraj opisano učenje smo videli v 

medpodročnem povezovanju, ki pa se tesno povezuje s projektnim delom. Naš namen 

je bil, da otroci pridobijo trajno znanje, izkušnje, sposobnosti in spretnosti, obenem pa 

medsebojno sodelujejo in si pomagajo. V empiričnem delu diplomskega dela smo 

opisali in analizirali potek in izvedbo projekta Cirkus, ki smo ga izvajali z otroki. 

Dejavnosti v projektu smo prilagodili željam in pobudam otrok, saj smo tako dosegli 

njihovo aktivno udeležbo in motivacijo. Matematične dejavnosti, ki smo jih povezali z 

ostalimi področji kurikuluma so bile: razvrščanje, urejanje, odnosi- relacije, prirejanje 

1-1, štetje, vzorci in zaporedja. Otroci so projekt Cirkus dobro sprejeli, za delo so bili 

zelo motivirani, med seboj so si pomagali in vse to nas je spodbudilo, da bomo v vrtcu 

kot način dela večkrat izvajali projektno delo, ki bo temeljilo na medpodročnem 

povezovanju, obenem pa smo prišli do spoznanja, da morajo biti vzgojitelji pri 

projektnem delu izredno prilagodljivi in dovzetni za pobude in želje otrok. Pomembno 

je tudi to, da vzgojitelji nenehno stremijo k izboljšanju organiziranja matematičnih 

aktivnosti, da želijo slediti družbenemu dogajanju in novim izzivom. Prav zato je 

pomembno povezovanje, kjer otrok pridobiva novo znanje, veščine in spretnosti, ki so 

prenosljive, kot npr.: komuniciranje, sprejemanje odločitev, tveganje, argumentiranje 

…  
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PRILOGA 1 

NERODNA AVGUŠTINA SE PREDSTAVI 

Področji: jezik in matematika.  

Cilji:  

JEZIK: 

– otrok zbrano prisluhne vsebini pravljice Nerodna Avguština; 

 – otrok obnavlja in pripoveduje vsebino pravljice; 

MATEMATIKA: 

 – otrok po slikah prepoznava in ureja časovno zaporedje dogodkov. 

Metode dela: pripovedovanje, pogovor, praktično delo 

Oblike dela: skupna in skupinska 

Materiali in pripomočki: lutka Nosko, pravljica O. Preussler: Nerodna Avguština, CD 

S. Vilar: Hip hura, slike z ilustracijami iz knjige, kostum klovnese. 

Opis dejavnosti: 

Otroke s pomočjo motivacije z lutko posedemo v krog. Nosko nam predstavi svojo 

najljubšo pravljico, mi jo preberemo otrokom in jim sproti prikazujemo ilustracije. Z 

otroki po prebrani pravljici s pomočjo gibanja in pogovora povzamemo vsebino le-te. 

Vmes pomagamo z vprašanji.  

V skupini nas obišče Nerodna Avguština (mi v preobleki klovnese) in nas povabi na 

ples. Ob glasbi skupaj zaplešemo.  

Z Nerodno Avguštino še enkrat povzamemo vsebino pravljice, pomaga nam s 

pripovedovanjem v 1. osebi. Na polovici pravljice otrokom pove, da se je njena 

pravljica zmešala in jih pozove na pomoč, da jo uredijo po vrstnem redu.   

Otroke razdelimo v skupine po štiri z izštevanko Pika nogavička. Vsaka skupina otrok 

prejme 5 listov z ilustracijami iz prebrane knjige. Otroci v skupinah pričnejo sestavljati 

zgodbo v pravilnem časovnem zaporedju. Otrokom po potrebi pomagamo z vprašanji: 

“Kdo pa je prišel za njo/njim? Kaj se je zgodilo zatem?” Po končani dejavnosti si skupaj 
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ogledamo nastale zgodbe in preverimo dobljene rešitve. Z Noskom in Avguštino za 

konec spet zaplešemo ob glasbi S. Vilar: Hip hura, nato se Avguština poslovi. 
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PRILOGA 2 

CIRKUŠKE ŽIVALI 

Področja:  narava, gibanje in matematika. 

Cilji: 

GIBANJE: 

– otrok povezuje gibanje z elementi časa, ritma in prostora. 

NARAVA: 

– otrok se seznanja z odgovornim in sočutnim odnosom do živali;  

– otrok prepozna določeno žival po oglašanju ter oponaša njeno gibanje. 

MATEMATIKA: 

– otrok razvršča živali po eni lastnosti. 

Metode dela: metoda igre, praktičnega dela in metoda pogovora 

Oblike dela: skupna, skupinska in individualna 

Materiali in pripomočki: kostum klovnese, kostumi živali, boben 

Opis dejavnosti: 

Po zajtrku otroke spet obišče Nerodna Avguština (mi v preobleki klovnese) in vpraša 

otroke, kaj še manjka, da bi priredili pravi cirkus. Otrokom prinese kostume za živali, 

ki jih oblečejo. Skupaj zaplešemo, Avguština igra na boben. Otrokom naroči, naj 

plešejo tako hitro, kot ona igra na boben. Otroci se gibljejo po ritmu, ki ga z bobnom 

narekuje Avguština. Nato predvajamo zvočne posnetke posameznih živali, otroci se 

gibljejo na isti način, kot žival, ki se oglaša (zvoki slona, leva, opice, petelina, papige, 

konja ...). Avguština nas po plesu seznani s tem, da se živali v cirkusu, ko prenehajo z 

nastopanjem, odpravijo nazaj v svoje prostore, vendar se razdelijo v dva prostora. 

Živali, ki so rjave barve, gredo v en prostor, živali, ki niso rjave barve, pa v drugega. 

Otroci, preoblečeni v živali dobijo navodilo, naj se razvrstijo v prostora po barvi. Rjave 

živali v en prostor, živali, ki niso rjave, pa v drug prostor. Skupaj si ogledamo 

razvrstitev v prostora po barvi. Z otroki se pogovorimo tudi o pogojih, v katerih živijo 

živali v cirkusu. Po pogovoru zaplešemo; po končanem plesu slečemo kostume. Iz revij 
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otroci izrežejo slike živali in jih razvrstijo v drevesni diagram po 1 lastnosti. Tokrat je 

Avguštinino navodilo, naj v levo krošnjo drevesa nalepijo živali, ki imajo kljun ter v 

desno krošnjo živali, ki kljuna nimajo. Otroci razvrščajo živali v drevesni diagram po 

eni lastnosti. Po opravljenem razvrščanju se otroci prosto igrajo s kostumi živali, 

Avguština ostane z njimi v skupini in se z njimi igra. Preden se poslovi, spodbudi otroke 

k temu, da razmislijo, kdo še živi v cirkusu, kaj se še morajo otroci naučiti, da bodo 

priredili cirkuško predstavo. Obljubi, da jih naslednjega dne spet obišče. 
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PRILOGA 3  

CIRKUŠKI KLOVNI 

Področji: gibanje in matematika 

Cilji: 

GIBANJE: 

 – otrok se uri v spretnostih rokovanja z žogo; 

 – otrok razvija fino motoriko. 

MATEMATIKA: 

– otrok uredi predmete po velikosti od najmanjšega do največjega. 

Metode dela: metoda pogovora,  igre in praktičnega dela 

Oblike dela: skupna in skupinska 

Materiali in pripomočki: kostum klovnese, žoge, klovni iz kartona, papir, škarje, 

lepilo. 

Opis dejavnosti: 

Otroci Avguštino (mi v preobleki klovnese) pričakamo na igrišču pred vrtcem. 

Avguština vpraša otroke, ali vedo, kaj klovni počnejo v cirkusu. Po odgovorih otrok 

Avguština po igrišču strese žoge. Vsak otrok se najprej prosto igra z žogo, nato pa 

izbere dve žogi in poskusi žonglirati. Z žogami se otroci igrajo, si jih podajajo, mečejo, 

lovijo... Po razgibanju se odpravimo v igralnico, kjer otroci izberejo vsak svojega 

klovna iz kartona. Klovni so treh različnih velikosti. Vsak otrok po navodilu klovnu 

izdela (striže) še klobuk in čevlje, ki se ujemajo (prave velikosti, iste barve ali z istimi 

vzorci). Ko otroci izdelajo klovne, si jih skupaj najprej ogledamo in opišemo (velikost, 

barva klobuka in čevljev, vzorci ...). Otroci se po navodilu razdelijo v skupine po tri, 

tako da je v vsaki skupini en majhen, en srednji in en velik klovn. Ko se razdelijo v 

skupine po tri, jim podamo navodilo, naj jih uredijo po velikosti od najmanjšega do 

največjega. Po končani dejavnosti skupaj z otroki preverimo dobljene rešitve nalog. 
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PRILOGA 4 

ŽONGLIRANJE 

Področji: gibanje in matematika.  

Cilji: 

GIBANJE: 

 – otrok se uri v spretnostih rokovanja z žogo. 

MATEMATIKA: 

 – otrok razvršča po eni lastnosti; 

 – otrok se seznanja z relacijami (več/manj/enako), oz. vzpostavlja odnos med elementi 

dveh skupin. 

Metode dela: metoda pogovora, igre in metoda praktičnega dela 

Oblike dela: skupna in individualna 

Materiali in pripomočki: kostum klovnese, žoge in vrvi  

Opis dejavnosti:  

Avguština otroke spet preseneti z žogami, tokrat v igralnici. Otroci z žogami rokujejo 

na različne načine, se igrajo samostojno, nato po navodilu. Avguština otrokom razloži, 

da klovni potrebujejo majhne in velike žoge, vendar oni ne vedo še, katere so majhne 

in katere velike in otroke pozove, naj jih pomagajo razvrstiti. Poda jim je navodilo, naj 

v en krog na tleh pospravijo majhne žoge, v drugega pa samo velike. Otroci razvrščajo 

žoge po velikosti. Ko razvrstijo žoge, jih Avguština vpraša: “Kaj menite, katerih žog je 

več, majhnih ali velikih? Kako bi pa to ugotovili?” Otroci dobijo na razpolago vrvice 

in vsako veliko žogo povežejo z majhno. Na različne načine ugotavljajo, katerih žog je 

več in katerih manj.  
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PRILOGA 5 

OBČUTIMO CIRKUS 

Področji: narava in matematika.  

Cilji: 

NARAVA: 

 – otrok prepozna sadje, zelenjavo po okusu in videzu ter ga poimenuje; 

– otrok prepozna določeno hrano in pijačo po vonju in videzu ter jo poimenuje. 

MATEMATIKA: 

 – otrok prireja 1-1; 

 – otrok prešteva, šteje. 

Metode dela: metoda pogovora, praktičnega dela, metoda igre. 

Oblike dela: skupna, skupinska in individualna. 

Materiali in pripomočki: kostum klovnese, predpasniki, kuhinjske deske za rezanje, 

otroški noži, različne vrste sadja in zelenjave, posode, krožniki, preveze za oči, čutni 

spomin (vid - vonj). 

Opis dejavnosti: 

Avguština, oblečena v predpasnik, obišče otroke v igralnici. Skupaj si ogledamo, 

otipamo in poimenujemo sadje ali zelenjavo. Avguština otroke vprašala, kaj lahko iz 

teh sestavin pripravimo. Otrokom pustimo, da izrazijo svoje predloge ter se nato skupaj 

odločijo za enega ali dva izmed njih. Temeljito si umijemo roke, nadenemo predpasnike 

ter pomijemo delovno površino. Sadje in zelenjavo operemo, nato imamo kuharsko 

delavnico. Otroci lupijo, režejo, sekljajo ter sadje in zelenjavo razdelijo po krožnikih. 

Vsako vrsto sadja ali zelenjave polagajo na svoj krožnik. Med dejavnostjo se z otroki 

pogovarjamo in opisujemo zbrano sadje in zelenjavo (barvo, obliko ...). Štejemo tudi 

krožnike, ki jih napolnimo s hrano. Vmes se pogovarjamo o pomenu sadja/zelenjave za 

naše zdravje. Otroke vprašamo, ali menijo, da lahko po okusu prepoznajo določeno 

sadje/zelenjavo. Otroci se preizkusijo v okušanju in poimenovanju sadja/zelenjave. Čez 
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oči jim položimo prevezo in vsakemu otroku ponudimo eno vrsto sadja ali zelenjave 

naenkrat. Otroci okušajo z zaprtimi očmi in poskusijo okušano  poimenovati. 

Iz narezanega sadja in zelenjave pripravimo jed/malico, ki jo izberejo otroci, Avguština 

se pridruži pri kosilu. Otrokom pripravili čutno igro parov/čutni spomin. En del para 

sestavlja sličica hrane/sadja/zelenjave, enega pa blazinica z aromo 

hrane/sadja/zelenjave, ki je  prikazana na ploščici s sličico. V igri je ena ploščica brez 

para. Otroci so z iskanjem parov ugotavljali, katera je brez para. Ploščice tudi 

preštevamo in ugotavljamo, katerih je več, tistih s sličicami, ali tistih z dišečimi 

blazinicami. Otroke spodbujamo k razmišljanju z odprtimi vprašanji. 
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PRILOGA 6 

OBLAČIMO KLOVNE 

Področji: jezik in matematika.  

Cilji: 

JEZIK 

 – otrok samostojno opisuje in pripoveduje. 

MATEMATIKA: 

 – otrok prepozna vzorce. 

Metode dela: metoda pogovora, praktičnega dela in igre 

Oblike dela: skupna, skupinska in individualna 

Materiali in pripomočki: oblačila z vzorci in brez 

Opis dejavnosti:  

Z otroki po vrtcu poiščemo različna oblačila za klovne (z vzorci in brez). Vzorce na 

oblačilih, otroci opazujejo, opisujejo in primerjajo. Otroke spodbujamo k opisovanju 

vzorcev (barva, oblika, velikost ...). Oblačila si otroci oblečejo, prosto se igrajo. V 

kotiček jim nastavimo oblačila z vzorci in brez. Opazujemo jih pri prosti igri. Z vsakim 

posameznikom ali v manjših skupinah se igramo in jih med igro spodbujamo k 

prepoznavanju, opazovanju ter opisovanju vzorcev.  
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PRILOGA 7 

NERODNA AVGUŠTINA PRAZNUJE ROJSTNI DAN 

Področja: umetnost, družba in matematika. 

Cilji: 

DRUŽBA: 

 – otrok se seznanja z običaji, 

 – otrok sodeluje z vrstniki ter z vzgojiteljem in se z njimi dogovarja, 

 – otrok sodeluje pri pripravi prostora in obroka, 

UMETNOST: 

 – spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora. 

MATEMATIKA: 

 – otrok prepoznava in ponavlja vzorce. 

Metode dela: metoda pogovora, praktičnega dela, igre, demonstriranja in metoda 

opazovanja 

Oblike dela: skupna in individualna 

Materiali in pripomočki: kostum klovnese, karton, koščki penaste gume, CD z glasbo 

Opis dejavnosti: 

Nosko otrokom pove, da bo imela Avguština  kmalu rojstni dan. Dogovorimo se o 

načinu praznovanja rojstnega dne Nerodne Avguštine. Otroke povprašamo, kako bi se 

tega lotili. Vsak izmed otrok izrazi svoje mnenje, idejo. Predvidevamo, da bodo želeli 

pripraviti cirkuško zabavo, saj je to glavni cilj otrok pri projektu Cirkus. Pripravili ji 

bomo (najverjetneje) torto in ples s klovni in ostalimi nastopajočimi v cirkusu.  Z otroki 

se bomo skupaj odločili, kakšno torto bi pripravili ter kako bi jo okrasili. Na torto bomo 

nanizali vzorec, ki ga bodo otroci prepoznali in ponavljali. Skupaj bomo okrasili prostor 

po njihovih željah ter predvidevamo tudi plesali. V ples bomo vpletli ritmične in gibalne 



Novinič, U. (2019). Medpodročno povezovanje v projektu “Cirkus” v drugem 

starostnem obdobju otrok. Diplomsko delo. Ljubljana: UL PEF. 

 

 

vzorce, tudi te bodo otroci prepoznali in ponavljali. Otrokom bomo pustili prostor in 

čas za sprostitev in zabavo po njihovih načrtih, mi pa se jim bomo prilagodili.  
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PRILOGA 8 

POL STRUKTURIRAN INTERVJU Z OTROKI (VPRAŠANJA) ZA 

PREVERJANJE RAZUMEVANJA MATEMATIČNIH POJMOV 

(PRIREJANJE 1-1, UREJANJE IN VZOREC) OB IZVAJANJU DEJAVNOSTI 

MATEMATIČNI POJEM PRIREJANJE 1-1 

DEJAVNOST: SKODELICE IN KROŽNIČKI 

VPRAŠANJA:  

1. Katerih je več, skodelic ali krožničkov? 

2. Kako bi preveril/a, katerih je več, skodelic ali krožničkov? 

3. Kaj pa pomeni, če ima vsaka skodelica svoj krožniček? 

4. Kaj pa pomeni, če vsaka skodelica nima svojega krožnička? 

MATEMATIČNI POJEM UREJANJE 

DEJAVNOST: ŽIRAFE  

VPRAŠANJA: 

1. Kako bi uredil/a žirafe po velikosti? 

2. Katera žirafa je največja/najmanjša? 

3. Če jih urediš po velikosti od najmanjše do največje, katera bo prva v vrsti? Katera pa zadnja? 

MATEMATIČNI POJEM VZOREC 

DEJAVNOST: STOLP IZ KOCK 

VPRAŠANJA:  

1. Kako bi nadaljeval z gradnjo stolpa, da bi bil po celem stolpu enak vzorec? 

2. Kocka katere barve je prva?  

3. Katera pa je za njo/na njej? 

4. Pa naslednja? Tretja po vrsti? 
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PRILOGA 9 

ODGOVORI OTROK V POL STRUKTURIRANEM  INTERVJUJU Z OTROKI 

ZA PREVERJANJE RAZUMEVANJA MATEMATIČNIH POJMOV 

(PRIREJANJE 1-1, UREJANJE IN VZOREC) PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI 

MATEMATIČNI POJEM PRIREJANJE 1-1 

DEJAVNOST: SKODELICE IN KROŽNIČKI 

1. Katerih meniš, da je več, skodelic ali krožničkov? 

Odgovori otrok:  

N: “Skodelic.” G: “Jaz mislim, da je skodelic več.” 

L: “Ja, ne vem.” D: “Ne vem.” 

A: “Mislim, da krožničkov.” U: “Ne vem, ker jih je veliko. 

AL: “Preštej jih.” LE: “Krožničkov.” 

IR: “Ne vem, res.” S: “Ammm, ne vem.” 

I: “Krožničkov.” N: “Skodelic.” 

K:”Skodelic.” AI: “Skodelic je več.” 

LA: “Ne vem, ker jih je veliko.” T: “Meni se zdi, da skodelic.” 

E: “Lahko jih preštejem.” M: “Uf, ne vem.” 

 

2. Kako bi preveril/a, katerih je več, skodelic ali krožničkov? 

Odgovori otrok: 

N: “Lahko bi jih štela.” G: “Lahko jih zložimo.” Vzg.:“Kako pa?”  

G: “Gor skodelico na krožnik.” 

L: “Al´ pa tako kot žoge, ko smo šteli, katerih 

je več.” 

D: “Ne vem, kako. Veliko jih je.” 

A: “Ne, zvezali smo jih.” U: “Štela bi skodelice. Pa štela bi krožničke.” 

AL: “Ja, preštejemo jih, pa vidimo.” LE: “Dala jih bi v vrsto. Tako dolgo. Pa bi 

pogledala, katerih je več.” 

IR: “Ne vem.” S: “Ne vem, kako.” 

I: “Lahko jih damo gor na krožnik.” N: “Štel bi jih.” 

K: “Skupaj jih damo. Pa preštejemo.” AI: “Ne vem še.” 

LA: “Ne bem, preštela bi jih.” T: “Urša, to je težko.” 

E: “Štet jih moramo.” M: “Ja, jaz bi jih tudi štela.” 
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3. Kaj pa pomeni, če ima vsaka skodelica svoj krožniček? 

Odgovori otrok: 

N: “Da jih je enako.” G: “Da je isto krožničkov in skodelic. 

L: “Da pašejo skupaj.” D: “Ne vem čisto. Šteješ, če jih je isto.” 

A: “Da je šalčk enako kot krožnikov.” U: “Vseh je enako.” 

AL: “Štel bi jih, pa vidiš.” LE: “Da so po parih. So skupaj.” 

IR: “Da jih je isto.” “Ja, enako.” S: “Potem noben ne ostane.” 

I: “To pomeni, da je isto krožničkov, kot 

skodelic.” 

N: “Vse skodelice gredo na krožnike in nobena 

ne ostane.” 

K: “Da pašeta skupaj. Pa da jih je enako.” AI:To pomeni, da jih je enako. In šalčk in 

krožnikov.” 

LA: “Da ni nobenih več.” T: “ Isto je vseh. 

E: “Da so vsi pari.” M: “Da je enako krožnikov.” 

 

4. Kaj pa pomeni, če vsaka skodelica nima svojega krožnička?  

Odgovori otrok: 

N: “Da jih ni več enako.” G: “Tukaj je več skodelic. Pa en krožnik še 

manjka.” 

L: “Da vse grejo skupaj, ena pa ne.” D: “Ni jih isto. Prej je bilo, ja, enako.” 

A: “Da jih ni več isto, tako kot prej.” U: “Zdaj pa jih ni enako. Več je skodelic 

tukaj.” 

AL: “Ne vem, ne gredo vse skupaj. Tukaj je še 

ena skodelica.” 

LE: “Zdaj pa ta nima para. Več je skodelic.” 

IR: “Meni ena šalčka ostane. Je preveč.” “Ja, 

več je šalčk.” 

S: “Tukaj pa ena ostane. Ja, sem jih tako gor 

dala. En krožnik mi manjka. Ja, manj je 

krožnikov. Več pa skodelic.” 

I: “Več je šalčk, poglej. Pa en krožnik 

manjka.” 

N: “Zdaj pa ne gredo vse skodelice gor. Ena je 

ostala. Ja, to pomeni, da ni dosti krožnikov. Ja, 

manj jih je.” 

K: “Nimam še enega krožnika.” “To pomeni, 

da jih je premalo.” “Ja, manj jih je.” 

AI: “Da ni enako.” 
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LA: “Da je teh več. Skodelic. Krožnik pa en 

manjka. Ja, manj jih je krožnikov.” 

T: “Krožničkov nimam dost. Skodelic je več.” 

E: “Ena nima para, glej. Rabim še en krožnik.” 

Ja, ni več krožnikov, skodelic je več.” 

M: “En krožnik nima para. Več je bilo 

skodelic.” 

 

MATEMATIČNI POJEM UREJANJE 

DEJAVNOST: ŽIRAFE  

1. Kako bi uredil/a žirafe po velikosti? 

Odgovori otrok: 

N: “Najprej daš ta malo, potem to in še 

veliko.” 

G: “Tako po vrsti, najprej to ta majhno, potem 

pa še naprej. Ta največja je čisto tukaj na 

koncu.” 

L: “Po vrsti.” D: “Ta najmanjša je ta prva. Ta druga je ta 

srednja. Ta največja pa tukaj.” 

A: “Od ta majhne žirafe pa ta večjo in 

največjo.” 

U: “Ne vem. Ja, takole po vrsti. Tale ta 

smešna, ki je majhna bo tukaj. Potem tale ta 

večja. Potem tale ta največja.”  

AL: “Tamala je najprej, potem ta srednja in ta 

največja.” 

LE: “Po vrsti greš.” 

IR: “Tukaj bi dala ta majhno, pa to ta srednji 

in še ta veliko.” 

S: “Takole. Ja, saj sem ti pokazala.” 

I: “Takole.” “Ja, po vrsti.” N: “Tamala bi bila prva, potem ta srednja in še 

ta velika. Ja, ta je največja.” 

K: “Najprej bi postavila to majhno žirafo, ki je 

najmanjša. Zraven bi dala ta srednjo in še ta 

največjo.” 

AI: “Tukaj gre ta ta majhna žirafa. Zraven gre 

ta srednja. Zraven gre pa ta velika.” 

LA: “Tako bi najprej to ta majhno, pa ta 

srednjo in ta največjo.” 

T: “Največja je tukaj na koncu. “ 

E: “Ta največjo pa ta manjšo pa najmanjšo.”  M: “Po vrsti grejo. Na sprehod. Ta prva je 

največja mamica. Pa dva otroka ima. Ki sta 

manjša.” 
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2. Katera žirafa je največja/najmanjša? 

Odgovori in rešitve otrok: 

Vsi otroci so pri individualnem reševanju naloge žirafe uredili po velikosti od 

najmanjše do največje ter pravilno pokazali najmanjšo in največjo žirafo. 

 

3. Če jih urediš po velikosti od najmanjše do največje, katera je prva v vrsti? 

Katera pa zadnja? 

Odgovori otrok: 

N: “Najmanjša je prva, ta zadnja je največja.” G: “Najbolj majhna je prva. Najbolj velika je 

zadnja. Ta je pa srednja.” 

L: “Tale je prva, ja, najmanjša. Ta zadnja v 

vrsti je največja.” 

D: “Prva je majhna. Zadnja je velika.” 

A: “Prva je ta mala. Ja, najmanjša. Ta zadnja 

je pa ta velika. Največja. Smešna je.” 

U: “Najmanjša je ta prva. Največja pa zadnja.” 

AL: “Zadnja je tukaj, ta največja žirafa. Tale 

ta majhna je najmanjša. Ta prva je.” 

LE: “Tukaj je ta prva. Ja, saj, ta najmanjša. Ta 

velika je ta zadnja. Največja.” 

IR: “Po vrsti jih urediš. Da je prva najmanjša 

žirafica, potem pa sta dve veliki. Ja, ta zadnja 

je pa največja.” 

S: “Najbolj majhna je tukaj, potem ta zadnja je 

pa največja.” 

I: “Ta najmanjša je ta prva. Ta zadnja je 

največja. Ker je že toliko veliko ta velika 

zrastla.” 

N: “Prva je tale majhna žirafica, dojenček. 

Največja je pa mamica. Ja, ta zadnja.” 

K: “Na začetku je najmanjša. Tukaj pa 

največja.” 

AI: Tukaj je prva. Ta zadnja. Največja je ta 

zadnja. Ta prva je pa najmanjša.” 

LA: “Ta prva je najmanjša. Potem je ta velika. 

Potem je največja, ta zadnja.” 

T: “Ne vem, tukaj. Je najmanjša. Ta prva. 

Potem je pa tukaj največja. Tukaj na koncu.” 

E: “Prva je najmanjša. Največja je ta zadnja.” M: “Ja, na sprehod so šle. Tako po vrsti. Pa 

tukaj je najmanjša (deklica pokaže pravilno).” 

 

MATEMATIČNI POJEM VZOREC 

DEJAVNOST: STOLP IZ KOCK (enota vzorca: rumena, rdeča, zelena) 

1. Kako bi nadaljeval z gradnjo stolpa, da bi bil po celem stolpu enak vzorec? 
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Odgovori otrok: 

N: “Ta rumeno kocko tukaj. Potem pa tole ta 

rdečo. Zdaj pa ta rumeno.” 

G: “Tako po vrsti jih daš gor. Pa še eno 

rumeno, pa rdečo, pa ta je zelena.” 

L: “Rumeno, rdečo, zeleno, rumeno ...” D: “Stolp bom naredil. Ja, rumena pride gor. 

Pa rdeča. Pa še ena rumena.” 

A: “Rdečo, zeleno, rumeno.” U: “Rumena, pa rdeča je, pol pa zelena. Pa še 

rumena.” 

AL: “To ta prvo rumeno. Pa rdečo, pa zeleno, 

pa spet.” 

LE: “Tako gre po vrsti gor. Kot torta za 

Avguštino. Rumena, rdeča, zelena. Pa še 

enkrat.” 

IR: “Zeleno, rdečo.” S: “Daš rumeno, pa rdečo, pa še zeleno, pa še 

rumeno ...” 

I: “Tako rumeno kot sonček, pa rdeča je pol, 

pa zelena. A še?” 

N: “Po vrsti bo. Rumena, rdeča, zelena, 

rumena ...” 

K: “Rumena, rdeča, zelena, rumena, rdeča, 

zelena. A naredim visok stolp?” 

AI: Jaz bom naredil največji stolp. Kocko dam 

rumeno. Dam rdečo. Pa dam zeleno. Pa veliko 

jih dam. Rumeno, rdečo, zeleno.” 

LA: “Rumena, zelena, aja, pa rdeča je.” T: “Najprej rumena, pa zelena, pa rumena, pa 

rdeča.” 

E: “Rumena je prva. Potem je rdeča, potem je 

zelena. Pa spet je rumena.” 

M: 

 

2. Kocka katere barve je prva? 

Odgovori otrok: 

Vseh 18 otrok je pravilno poimenovalo prvo barvo v stolpu. 

3. Katera pa je za njo/na njej?  

Odgovori otrok: 

Vseh 18 otrok je pravilno poimenovalo tudi drugo barvo v stolpu. 

4. Pa naslednja, tretja po vrsti? 

15 otrok od 18 je pravilno poimenovalo barvo tretje kocke v stolpu.  


