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POVZETEK 

Diplomska naloga z naslovom Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu opisuje dva 

različna vzgojna koncepta in didaktične materiale, ki se v teh dveh konceptih uporabljajo na 

področju matematike v vrtcu.  

Teoretični del diplomske naloge najprej predstavi področje matematike v javnem vrtcu ter 

materiale, ki jih vzgojiteljice in vzgojitelji uporabljajo za omenjeno področje. Opisuje 

nekatere matematične vsebine, matematično okolje ter način, kako lahko vzgojitelji in 

vzgojiteljice sami izdelajo preproste materiale za učenje matematike. 

V drugem delu teoretičnega dela diplomske naloge so predstavljeni pedagoški koncept 

Montessori ter materiali, ki jih v omenjenem konceptu uporabljajo za spoznavanje osnovnih 

matematičnih pojmov in učenje matematike. Na začetku je kratka predstavitev  utemeljiteljice 

Marije Montessori ter kako je razdelila obdobja razvoja od rojstva do 24. leta. Opisanih je tudi 

šest senzitivnih faz, ki so bistvo njene teorije o sistematičnem razvoju človekovih spretnosti in 

sposobnosti, nato pa sledijo matematični materiali Montessori in materiali, ki niso 

matematični, vendar se otroci pri delu z njimi seznanjajo z osnovnimi matematičnimi pojmi. 

Ker so javni vrtci in vrtci Montessori zelo različni, je na koncu teoretičnega dela, narejena  

tudi kratka primerjava obeh vzgojnih konceptov pri uporabi didaktičnih materialov za 

področje matematike. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati anonimnega anketnega vprašalnika, ki so ga 

izpolnili vzgojitelji in vzgojiteljice VVZ Antona Medveda Kamnik in VVZ Trzin.  

Rezultati prikazujejo:  

- koliko vzgojiteljev/-ic v javnem vrtcu uporablja matematične didaktične materiale, 

- katere didaktične materiale uporabljajo na področju matematike v vrtcu, 

- ali imajo v igralnici matematični kotiček, 

- koliko vzgojiteljev/-ic pozna materiale Montessori za področje matematike in katere 

materiale, 

- ali naštete  matematične materiale Montessori uporabljajo pri vzgojnem delu in pri 

katerih matematičnih vsebinah. 

 

     Ključne besede 

Matematika, vzgojitelj, didaktični material, javni vrtec, vrtec Montessori.  
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ABSTRACT – The Didactic Materials at Maths in kindergarden 

 

In this Diploma, entitled The Didactic Materials at Maths in kindergarden, I describe two 

different educational concepts and didactical materials used in these two concepts in the area 

of Maths in kindergarden.  

The theoretical part introduces the mathematical domain in public kindergarden and materials 

used in it. It describes some mathematical contents, mathematical environment and how 

kindergarden teachers can make simple didactical materials for Maths, on their own. 

In the second part of the theoretical part I introduce the Montessori pedagogical concept and 

materials, used for recognizing basic mathematical notions and learning Maths in this 

concept. First, I briefly introduce the establisher, Maria Montessori, and how she classifies 

periods of growth from birth to 24 years of age. I also describe six sensitivity stages, which 

are the basic of her theory of systematical evolution of human skills and abilities. In the end, 

there are Montessori Maths materials and materials which are not Maths materials but are also 

used for recognizing basic mathematical notions. 

Public and Montessori kindergardens are very different, and that is why, at the end of the 

theoretical part of diploma, I made a short comparison of didactical materials for Maths in 

both educational concepts. 

In the empiric part, I discuss the results of  the questionnaire that was taken by the 

kindergarden teachers who work in the kindergarden Anton Medved in Kamnik and in the 

kindergarden Trzin. 

The results show: 

- How many kindergarden teachers use mathematical didactical materials? 

- Which materials they us at Maths in kindergarden?  

- Do they have a mathematical corner in the classroom? 

- How many kindergarden teachers know Montessori mathematical materials and which 

materials they are? 

- Do they use Montessori mathematical materials and for which contents? 

 

     Key words 

Mathematics, kindergarden teacher, didactic materials, public kindergarden, Montessori 

kindergarden. 
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UVOD 

 

Starši si v današnjem času želijo, da bi njihov otrok čim bolje razvijal svoje potencialne 

sposobnosti. Vedno bolj so zahtevni in si želijo raznolikih programov, v katere lahko vključijo 

svoje predšolske otroke. Iz tega razloga se pojavljajo vrtci z različnimi programi, ki dajejo 

staršem možnost izbire. Programi se med seboj razlikujejo tako po načinu dela, kot tudi po 

materialih, ki jih vzgojitelji uporabljajo pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu. 

Matematika je področje, kjer je uporaba didaktičnih materialov še posebno pomembna, saj 

otroke spodbuja, da v igri ali pri vsakodnevnih izkušnjah pridobivajo izkušnje, znanja in 

spretnosti, ki so potrebni za spoznavanje osnovnih matematičnih pojmov in učenje 

matematike. Matematika od otroka zahteva vztrajnost, natančnost in iznajdljivost, zato se 

moramo vzgojitelji in starši še posebno potruditi, da pri doseganju želenih ciljev izberemo 

ustrezno motivacijo, kar didaktični materiali gotovo so. 

 

Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretični del je ravno tako 

razdeljen na dva dela. Prvi del teoretičnega dela opisuje področje matematike v javnem vrtcu 

in materiale, ki jih uporabljajo vzgojitelji in vzgojiteljice v omenjenem vrtcu. Drugi del pa je 

namenjen pedagogiki Montessori in didaktičnim materialom Montessori. Osnovni cilj 

matematike Montessori je pripeljati otroka do osnovnih spoznanj z njegovo lastno aktivnostjo 

s pomočjo čutnega materiala.   

Prvič sem se z materiali Montessori srečala na Montessori delavnici z otroki in starši. 

Nadomeščala sem sodelavko, na porodniškem dopustu. Pomagala sem sodelavki, ki se je 

izobraževala iz pedagogike Montessori in je to delavnico vodila. Zdelo se mi je zelo 

zanimivo, zato sem želela nekatere Montessori materiale predstaviti v diplomski nalogi, saj 

sem mnenja, da otroci pri delu s takim materialom pridobijo veliko znanja, ki jim ostane za 

vedno, čeprav se tega ne zavedajo.  
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. PREDŠOLSKA VZGOJA V JAVNIH VRTCIH 

 

1.1 Kurikulum za vrtce 

 

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

V Kurikulu so zapisani cilji Kurikula za vrtce, iz njih pa so izpeljana temeljna načela o 

razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji, iz katerih so izpeljani cilji 

za posamezna področja (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika). Nekatere 

medpodročne dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja, se 

kot rdeča nit prepletajo skozi vsa področja in so del načina življenja in dela v vrtcu. 

 Kurikulum ja namenjen vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim 

delavcem in jim omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcih 

(Kurikulum, 1999). 

 

Področja dejavnosti v Kurikulumu za vrtce: 

- gibanje, 

- jezik, 

- umetnost, 

- družba, 

- narava, 

- matematika. 

 

Vzgojitelj predlagane vsebine iz različnih področij dejavnosti na različne načine povezuje, 

dograjuje in dopolnjuje. 

 

1.2 Matematika  v kurikulumu 

 

»Področje matematike vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka spodbujajo, da v 

igri ali v vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, 

kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari različne in v čem podobne, kaj je 
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celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je notri in kaj zunaj, kaj je zdaj, prej in potem, kaj so 

simboli itn.« (Kurikulum, 1999, str. 44)  

Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je moč nekatere naloge, vsakodnevne 

probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja  »matematične« strategije mišljenja (Kurikulum, 

1999, str. 44).  

 

Globalni cilji pri matematiki so: 

- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 

- razvijanje matematičnega izražanja, 

- razvijanje matematičnega mišljenja, 

- razvijanje matematičnih spretnosti, 

- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 

 

1.3 Matematične vsebine 

 

1.3.1 Urejanje in razvrščanje 

Urejanje so dejavnosti, ki se končajo tako, da med razsutimi objekti nastane nek red. To je 

lahko pospravljanje podobnih reči v škatle ali zlaganje na kupe (Otrok v vrtcu, 2001).  

Množico elementov lahko uredimo tudi glede na intenzivnost vrednosti določene 

spremenljivke: od najmanjšega do največjega, od najdebelejšega do najtanjšega (Hodnik 

Čadež, 2002). 

 

Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano lastnost oziroma lastnosti (Hodnik 

Čadež, 2002).  

Otrok razvršča zelo zgodaj, opazuje lastnosti in potem skupino predmetov loči glede na 

opazovano lastnost (Otrok v vrtcu, 2001). Obsega sposobnost odgovoriti na vprašanje: »Kaj je 

skupnega tem stvarem?« (Hansen in soavtorji, 2000). 

S procesom razvrščanja otroke spodbujamo k opazovanju, med elementi določene skupine 

vzpostavimo nek red in s tem elementi postanejo števni.  

Razvrščanje predmetov, oseb, živali, rastlin in pojmov največkrat prikažemo z različnimi 

diagrami. V predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju sta najpogostejša in tudi 

najprimernejša diagrama za razvrščanje Carrollov in drevesni diagram, uporabljamo pa tudi 
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Euler-Vennov diagram. Prva dva se od slednjega ločita po tem, da prikazujeta razvrščanje 

glede na izbrano značilnost oziroma njeno zanikanje (Hodnik Čadež 2002).  

Razdeljevanju v dve skupini pa sledi razvrščanje v več skupin, zato otrok potrebuje predmete 

za urejanje in prostor, ki ga spodbuja k razvrščanju – poličke, škatle, predale, predmete z 

odprtinami različnih oblik, v katere gredo manjši koščki (Otrok v vrtcu, 2001). 

 

Za urejanje in razvrščanje otrok najprej uporabi igrače, ki jih prime v roke, kasneje pa ureja 

tudi objekte, ki jih ne more prijeti. 

Urejanje in razvrščanje sta pomembna, ker razvijata abstraktno mišljenje. Otrok ju potrebuje, 

ker ga silita misliti na matematični način (Otrok v vrtcu, 2001). 

 

1.3.2 Vzorci 

Vzorci predstavljajo vsebino, ki je ključna v matematiki, saj jo lahko razumemo kot začetek 

algebre. Razumevanje vzorcev vodi otroke k spoznavanju vnaprejšnjega napredovanja in k 

ponavljanju vzorcev (Hansen in soavtorji, 2000). 

 

Vzorec pomeni nizanje predmetov, simbolov… po nekem določenem pravilu (navodilo 

»nadaljuj«).  

Ločimo: 

- vzorce konkretnih predmetov, 

- grafične vzorce,  

- vzorce iz simbolnih elementov, 

- gibalne, ritmične in glasovne vzorci. 

Vzorec je dobro definiran takrat, ko se enota vsaj dvakrat ponovi (Hodnik Čadež, 2002). 

 

1.3.3 Števila in štetje 

Štetje je povratno enolično prirejanje elementov preštevane množice v množico prvih nekaj 

naravnih števil.  

Otrok dejansko šteje takrat, ko usvoji vsa štiri načela štetja. Ta pa so (Hodnik Čadež, 2002): 

1. Nobenega elementa pri štetju ne sme izpustiti, nobenega šteti dvakrat. 

2. Naravna števila so urejena (vedno štejemo ena, dve, tri, štiri…). 

3. Štetje je neodvisno od narave predmetov, ki jih štejemo. 

4. Štetje je neodvisno od vrstnega reda (ni pomembno, kje začnemo šteti preštevance; če 

bomo prešteli vse, bomo dobili število preštevancev). 
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Števila so osnova. Otrok se od majhnega uči imena za števila ob pesmicah, rimah, poslušanju 

štetja odraslega. Pravo štetje se začne, ko otrok ob izgovarjanju števil pravilno kaže preštete 

stvari, vsako po enkrat in nobene ne spusti. 

Prirejanje 1-1 je osnova za štetje. Otrok ob uspešnem štetju priredi enemu po en predmet. 

Otroku je v pomoč, če pri štetju uporablja svoje prste.  

Otroci pred četrtim letom preštejejo tisto, po čemer sprašujemo, vendar mislijo, da je odgovor 

na Koliko je…? štetje, ne pa število. Šele v petem letu starosti otroci največkrat sami od sebe 

nenadoma ugotovijo, da je odgovor na Koliko je…? enak zadnjemu izgovorjenemu številu pri 

štetju (Otrok v vrtcu, 2001). 

Za učenje štetja so za otroke zabavne različne preproste igre, ki jih izdelajo vzgojitelji sami 

(npr. igralne karte – preštevanje kart in primerjanje oznak ali igre s ploščo – štetje potez na 

njej, štetje točk na kocki…) (Hansen in soavtorji, 2000). 

Pri štetju se moramo odrasli zavedati, da otrok samo s štetjem ne usvoji pojma števila. Tudi če 

otrok zna šteti zelo daleč od 1, morda še ne zna ob štetju niti kazati predmetov, ki jih šteje. Če 

je štetje mlajšega otroka vedno enako napačno, ga sprejemamo in v tem obdobju ne 

popravljamo, pač pa mu damo več priložnosti, da posluša glasno pravilno štetje drugih 

(Kurikulum, 1999). 

 

Strategije štetja predšolskega otroka (Hodnik Čadež, 2002): 

- otrok šteje predmete, ki jih lahko premika (ti predmeti so lahko postavljeni v vrsti, krogu,     

   gruči…), 

- otrok šteje stvari, ki se jih lahko dotakne, ne more pa jih premakniti (npr. sličice v knjigi), 

- otrok šteje stvari, ki jih vidi, ne more se jih pa dotakniti (npr. oddaljene hiše), 

- otrok šteje stvari, ki jih ne vidi (npr. okna v stanovanju, ko ni v stanovanju). 

 

1.3.4 Geometrija 

Geometrija predstavlja obravnavo prostorskih odnosov. Pri otrocih se kaže tako, da 

proučujejo predmete in odnose med njimi ter spoznavajo oblike in vzorce (Hansen in 

soavtorji, 2000). 

Otrok se najprej srečuje s predmeti, ki ga obkrožajo, in spoznava lastnosti geometrijskih teles 

(se kotali, se ne kotali). Otroku je bližje tridimenzionalna oblika, preko odtiskovanja ploskev 

geometrijskih teles v pesek, plastelin, kot štampiljke na papir… pa postopoma prehaja v 

dvodimenzionalne oblike (Otrok v vrtcu 2001). 
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Zato je potrebno otroku zagotoviti izkušnje, ki mu bodo omogočale spoznavanje prostora 

okrog sebe z vsemi čuti (Hodnik Čadež, 2002).  

Telesa in liki so splošne oblike, s katerimi opisujemo vsakdanje reči. Govorimo o okroglih, 

trikotnih in pravokotnih prometnih znakih, o kroglicah, kockah, piramidah, valjih,… Otrok 

spremlja dogovorjena imena za telesa in like. Splošne pojme se otrok uči tako, da jih prijema 

in opazuje, zato je pomembno, da se s posameznimi telesi in liki igra toliko časa, da so mu 

popolnoma domači (Otrok v vrtcu, 2001). 

Pri obravnavanju oblik v začetnem učenju geometrije sledimo načelu »od telesa k točki«, kar 

pomeni, da postopoma prehajamo z večjih dimenzij na manjše. Tako se otroci najprej 

srečujejo s predmeti, ki jih obkrožajo, iščejo predmete, ki so med seboj podobni, spoznavajo 

lastnosti geometrijskih teles, telesa samostojno izdelujejo in preko odtisov ploskev 

geometrijskih teles v različne materiale (mivka, plastelin, papir…) postopoma prehajajo na 

dvodimenzionalne oblike (Hodnik Čadež, 2002). 

Za otroka je bolje, če najprej sreča telesa ter njihove lastnosti in sliši njihova imena, šele 

potem pa like in njihova imena. Telesa lahko prime in otiplje njihove ploskve, ki so liki, 

robove, ki so daljice, in vogale, ki so točke. 

 

1.3.5 Merjenje 

Merjenje je primerjanje istovrstnih količin (dolžine z dolžino, maso z maso…). 

Merjenje je postopek, s katerim se merski enoti priključi število, ki pove, kolikokrat se merska 

enota pojavi. 

Ko otrok rokuje s snovmi, kot so pesek, mivka, voda in druge tekočine, plastelin, glina…, 

spoznava, da količine teh snovi določamo tako, da jih merimo, in da pri tem potrebujemo 

štetje. Za merjenje otrok potrebuje lončke, ki nimajo narisane menzure, pa tudi take, na 

katerih so označeni decilitri in litri, različne vrvice ter palice in prave mizarske ter šiviljske 

metre in različno natančna ravnila (Otrok v vrtcu, 2001). 

Otrok se z merjenjem seznanja tudi, ko posluša vsakdanji govor, kjer odrasli uporabljamo 

standardne (centimetri, metri, kilogrami…) in nestandardne (žlice mleka, število korakov…) 

enote. 

Odrasli v vrtcu opravijo vsa merjenja, ki jih morajo zaradi svojih opravkov, tako, da jih otroci 

vidijo in sodelujejo. Otroke spodbujajo, da s priročnimi sredstvi merijo vsakdanje predmete  

(Kurikulum, 1999).   
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Pri merjenju v predšolskem obdobju največkrat uporabljamo (Hodnik Čadež, 2002): 

1. relativne merske enote (najpogosteje merjenje količin z deli telesa), 

2. merjenje s konstantno nestandardno enoto (npr. merjenje dolžine mize z enako dolgimi    

    slamicami, svinčniki, paličicami…), 

3. z merjenjem s standardno enoto (m, dm, cm…) jih posebej ne seznanjamo, razen če  

    pokažejo zanimanje za merjenje s temi enotami.  

Pogoj, da otrok lahko meri, je, da zna šteti. 

 

1.4 Matematično okolje v vrtcu 

 

»Otrok v vrtcu opazuje okolje, ki mu ponuja novo znanje v obliki sporočil. Otroku nudi 

priložnosti, da sreča zapise števil, zapise datumov, simbole, grafične prikaze, meritve, primere 

geometrijskih teles in likov, ko jih še ne zmore zapisati sam. Sporočila iz okolja otroku 

pomagajo razumeti, na kakšen način je matematika del vsakdanjega življenja.« (Otrok v vrtcu, 

2001, str.181) 

 

Matematično okolje v vrtcu predstavlja (Otrok v vrtcu, 2001): 

- vse, kar nastopa v mnogih koščkih (razsuto ali urejeno): kocke, storži, gumbi, plastični 

žebljički, sestavljanke, barvice, punčke in avtomobili, več manjših žog; 

- vse, kar je povezano s številkami: telefoni, ploščice s številkami, plastični denar, družabne 

igre…; 

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

peskovniku; 

- igrače, s katerimi lahko merimo: lopate, lončki, modelčki, tehtnice, metri, vrvi, menzure. 

 

1.5 Matematični didaktični material  

 

V igralnicah v javnem vrtcu najdemo različne kotičke. Na primer kotiček dom, naravoslovni 

kotiček, knjižni kotiček…, med njih pa spada tudi matematični kotiček. 

Predmeti iz vsakodnevnega življenja nudijo ravno toliko možnosti za odkrivanje 

matematičnih pojmov otrokom kot tisti pripomočki, ki so oblikovani in narejeni posebej za 

učenje matematike. Zelo dobrodošlo je, če vzgojitelj v igralnici uvede kotiček za učenje 
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matematike, v katerem so otrokom na razpolago sredstva, ki nudijo sistematično, stvarno 

izkušnjo s štetjem, urejanjem, računanjem in primerjanjem (Hansen in soavtorji, 2000). 

 

Hansen in soavtorji (2000) govorijo o naslednjih didaktičnih sredstvih, ki ne bi smela 

manjkati v nobenem matematičnem kotičku: 

 

- KOCKE:  Lego in duplo kocke, parketne kocke ali druge podobne kocke, ki ponujajo 

veliko različnih možnosti za sestavljanje. Igra z njimi prispeva k povezovanju pojmov 

v matematiki (vzorčenje, glavni in vrstilni števniki, razvrščanje po barvi in obliki). Če 

otroci uporabljajo tudi klančine, mostove in predore, spoznavajo tudi pojme moči, 

ravnotežja in trdnosti. Omogočajo začetno razumevanje arhitekture, vzorcev, 

sorazmerja in načrtovanja; 

- LIKI Z RAZLIČNIMI LASTNOSTMI: komplet plastičnih ploščic je pripomoček za 

temeljitejše učenje matematičnih pojmov. Ploščice so treh oblik, treh debelin, treh 

barv in treh velikosti. Otroci jih lahko razvrščajo po eni, dveh ali treh lastnostih. 

Njihova najpreprostejša uporaba je spoznavanje geometrijskih likov. Otroci naj jih 

najorej razvrščajo po eni lastnosti: velikosti, obliki, barvi ali debelini. Nato po dveh 

lastnostih hkrati. Otroku prehod z ene lastnosti k dvema zasnuje temelj simbolične 

logike; 

- DOMINE, s katerimi se otroci učijo ujemanja geometrijskih vzorcev in štetja; 

- OPREMA ZA MERJENJE: za konkretne vaje z merjenjem so lahko posebni 

pripomočki nadvse koristni. Tako pripomočki za tekočine kot tudi za suhe meritve kot 

so skodelice različnih velikosti, žličke za merjenje, ravnila, merski trakovi, 

termometri, tehtnice, bi morali biti otrokom dosegljivi ob vsakem času, njim za 

uporabo, vzgojiteljem kot pripomočki. Preproste tehtnice so pomembnejše kot 

dolžinski metri, saj otrokom omogočajo primerjanje dveh stvari, tehtanje predmetov z 

različnimi enotami (relativnimi…); 

- LOTO: to je igra, ki se pojavlja v številnih različicah in na različnih zahtevnostnih 

stopnjah. Zajema lahko ugotavljanje barv, številk ali slik. Otroci opazujejo in 

primerjajo; 

- VSTAVLJANKE (žebljički) omogočajo razvrščanje in urejanje. Otroci ob njih štejejo, 

dodajajo, odvzemajo, prepoznavajo vzorce in jih sestavljajo. Z dodajanjem in 

odvzemanjem žebljičkov otroci razvijajo pojme, kot so »več kot«, »manj kot« in 

»enako kot«; 
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- URE: najboljše ure za spoznavanje časa so tiste ure, ki imajo sekundni, minutni in urni 

kazalec ter so velike in se ročno naravnavajo; 

- KOVANCI: otroci jih lahko razvrščajo, urejajo, primerjajo, štejejo, računajo, se igrajo 

situacijo v trgovini; 

- BARVNE OGRLICE: ko otroci nizajo barvaste delčke na vrvico, spoznavajo glavne 

in vrstilne števnike ter spoznavajo posamezne barvne vzorce; 

- IGRE S ŠTEVILSKIMI IN BARVNIMI KOCKAMI (npr. Človek ne jezi se), pri 

katerih otrok šteje in primerja števila; 

- ŠTEVILKE NA TLEH: oštevilčeni kvadrati od ena do deset so primerni za motorične 

igre, ki utrjujejo štetje. Pomagamo si lahko s preprogami, papirjem ali z različnimi 

trakovi na tleh. Uporabljamo jih lahko tudi za igre z urejanjem in prepoznavanjem 

številk; 

-  BARVNE MAGNETNE PLOŠČICE: omogočajo spoznavanje različnih 

geometrijskih oblik, likov, različne velikosti pa omogočajo otrokom oblikovanje 

vzorcev po svoji izbiri.  

- SESTAVLJANKE: otrokom pomagajo pri spoznavanju velikosti in oblik, pa tudi 

odnosov med deli in celoto. Takšno učenje je lahko enostavno, lahko pa tudi bolj 

kompleksno, sestavljeno, odvisno od velikosti in števila delcev. 

 

Otrok matematike  ne sreča samo v matematičnem kotičku, ampak tudi v številnih drugih. Na 

primer v kotičku za umetnost, ko se igra z barvami, barvicami, masami za oblikovanje…, 

spoznava barve in oblike. V naravoslovnem kotičku se igra z naravnimi materiali, kot so 

plodovi različnih dreves, listi…, jih razvršča in tako spoznava, kaj je večje in kaj manjše. 

 

Vzgojitelji lahko tudi sami izdelajo veliko preprostih zanimivih in poučnih materialov za 

usvajanje matematičnih pojmov in učenje matematike. Opisala bom nekaj preprostih 

didaktičnih matematičnih pripomočkov, ki jih vzgojitelji lahko izdelajo sami. Vsi matematični 

pripomočki so opisani v priročniku Z igro odkrivamo matematične in naravoslovne koncepte, 

Rothschild in Daniels, (2009). 
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• Matematični žepki: 

Namen in cilji dejavnosti: 

- Matematični žepki so igre, ki otrokom pomagajo iskati zvezo med matematiko in 

vsakodnevnim življenjem. Ko se igrajo z materiali iz žepkov, se nehote učijo 

matematiko. Ponujeni materiali otroku omogočajo učenje štetja na različne načine.  

 

- Dejavnost »matematični žepki« poteka v treh korakih po načelu od lažjega k težjemu, 

tako da postopek prilagodimo zmožnostim otrok. Vsi ti koraki so pomembni za 

razumevanje števil in štetja. 

 

Učna sredstva in materiali:  

- Žepki iz blaga, škarje, debelejši papir, ravnilo ali merilni trak, lepilo, gumbi, sukanec, 

igla, kosi blaga. 

 

Vloga odraslega (priprava prostora in/ali učnih sredstev): 

- Izberemo 12 gumbov in dva kompleta številk 1, 2 in 3. 

- Izdelamo tri komplete tridelnih žepkov iz blaga. 

- Na prvi komplet žepkov prišijemo en gumb na levi žepek, dva gumba na srednji žepek 

in tri gumbe na desni žepek. 

- Na drugi komplet žepkov prilepimo ali prišijemo na levi žepek eno piko in številko 1, 

na srednji žepek dve piki in številko 2 in na desni žepek tri pike in številko 3. 

- Na tretji komplet žepkov prilepimo ali prišijemo številko 1 na levi žepek, številko 2 na 

srednji žepek in številko 3 na desni žepek. 

 

Potek dejavnosti: 

- Na začetku naj se otroci poljubno igrajo. Damo jim čas za raziskovanje in odkrivanje 

materiala v žepkih. 

- Postopoma bodo začeli nekateri otroci ugotavljati povezave med paličicami in pikami. 

Odrasli jih spodbujamo z besedami: »Koliko pik vidiš? Eno, da. Vstavi eno paličico v 

žepek. Koliko pik je na naslednjem žepku? Da, dve. Koliko paličic boš dal v ta žepek? 

Vstavi v zadnji žepek toliko paličic, kot je pik na žepku!« 

- Postopoma preidemo od žepkov s pikami in številkami na žepke s številkami. 
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Slika 1: Matematični žepki (vzeto iz Rothschild in Daniels, 2009) 

 

• Igra z zamaški: 

Namen in cilji dejavnosti: 

- Otroci preidejo od poimenovanja posameznih predmetov na štetje in razlikovanje 

števil. 

 

Učna sredstva in materiali: 

- 10 kart (karte - velikost 12 cm x 18 cm), 55 zamaškov od uporabljenih steklenic ali 

plastenk, flomaster, škatla za shranjevanje igre. 

 

Vloga odraslega (priprava prostora in/ali učnih sredstev): 

- Izrežemo karte na določeno velikost. 

- Narišemo pike (ne številk) na karte: na prvo karto eno piko, na drugo karto dve piki, 

na tretjo karto tri pike itd. Namesto risanja pik lahko na karte lepimo zamaške. 

Zamaški otrokom omogočajo boljši otip, zato so primernejši. 

- Izdelamo škatlo za shranjevanje kart in zamaškov za steklenice ali plastenke. 

 

Potek dejavnosti: 

- Otrokom pokažemo karto z eno, dvema ali tremi pikami in jih vprašamo, katero 

število predstavlja posamezna karta. 

- Ob karti naj otrok postavi zamaške v enakem številu in jih prešteje. 

- Postopoma izbiramo karte z večjim številom pik. 

- Otroke prosimo, naj zaprejo oči. Eno od kart skrijemo. Ko odprejo oči, naj uganejo, 

katera karta manjka. 
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Slika 2: Igra z zamaški (vzeto iz Rothschild in Daniels, 2009) 

 

• Sestavljanka s števili: 

Namen in cilji dejavnosti: 

- Sestavljanke ali »puzzles« s šestimi kosi nudijo različne možnosti uporabe. Igre nudijo 

možnosti za spoznavanje matematičnih konceptov. Omogočajo štetje, prirejanje eno k 

enemu, urejanje in primerjanje. Z opazovanjem otrok odrasli ugotavljamo, kdaj je 

posamezen otrok pripravljen za naslednji korak - za sestavljanko z večjim številom 

elementov. 

- Otroci sestavljajo celoto iz dveh delov tako, da povezujejo določeno število pik z 

ustreznim številom. 

            S tem, ko povezujejo simbole s predmeti, spoznavajo, da je določena količina    

            povezana z določenim številom. 

 

Učna sredstva in materiali: 

- 6 kart narejenih iz papirja, flomaster, škarje. 

 

Vloga odraslega (priprava prostora in/ali učnih sredstev): 

- Na izrezane karte zapišemo številko na zgornjo polovico in ustrezno število pik na 

spodnjo polovico. 

- Vsako karto prerežemo na pol z različnimi rezi: z ravnim, ovalnim ali poševnim 

rezom. 
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Potek dejavnosti: 

- Vse kose kart položimo na mizo. Otroci naj iščejo karte s številkami, ki ustrezajo 

kartam z ustreznim številom pik. 

- Igro se lahko igramo tudi tako, da otrok zloži vse dele kart s pikami na mizo tako, da 

se ne bodo videle pike, dele kart s številkami pa naj razporedi tako, da se bodo videle 

številke. Karte s pikami obrača in jih polaga h kartam z ustreznimi številkami. 

Ustrezno karto lahko ugotovijo tudi tako, da primerjajo robove kart. 

- V igri lahko sodelujeta dva ali več otrok. To je dober način, da otroke spodbujamo k 

medsebojnemu sodelovanju. 

 

 

Slika 3: Sestavljanka s števili (vzeto iz Rothschild in Daniels, 2009) 

 

• Pari kart z liki: 

Namen in cilji dejavnosti: 

- Igra s pari kart različnih likov omogoča spoznavanje geometrijskih oblik, barv in 

koncepta dvojic – parov. 

- Pri tej dejavnosti se otroci premikajo po prostoru in iščejo vrstnika, ki ima karto z 

enakim likom in enake barve. Gibanje jih dodatno spodbuja k iskanju. 

 

Učna sredstva in materiali: 

- Prazne karte, flomastri. 

 

Vloga odraslega (priprava prostora in/ali učnih sredstev): 

- Pripravimo pare kart z enakimi (identičnimi) barvnimi liki – npr.: par kart z rumenimi 

krogi, par kart z rdečimi trikotniki, par kart z zelenimi pravokotniki itd. Karte naj bodo 

velike približno 8 cm x 13 cm. 
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Potek dejavnosti: 

- Vsakemu otroku damo po eno karto. 

- Otroke prosimo, da poiščejo svojega vrstnika, ki ima enako karto, kot jo imajo sami. 

- Ko se otroci »najdejo«, naj se ponovno oblikujejo v enotno skupino in povedo, kakšen 

lik in barvo so imeli. 

 

Nadgradnja dejavnosti: 

- Zahtevnosti stopnjujemo tako, da otroci iščejo pare likov, ki niso skladni (npr. par sta        

in            ). 

 

Slika 4: Pari kart z liki (vzeto iz Rothschild in Daniels, 2009) 

 

• Barvne domine: 

Namen in cilji dejavnosti: 

- Igra z dominami otroke spodbuja k opazovanju, primerjanju, ugotavljanju in 

poimenovanju posameznih lastnosti. 

- Dejavnost omogoča različne načine uporabe domin glede na starost in razvojno 

stopnjo otrok ter upošteva potrebe in interese posameznika. 

- Nekatere domine spodbujajo otroke k primerjanju števila pik, druge omogočajo 

primerjanje geometrijskih oblik ali barv. 

 

Učna sredstva in materiali: 

- Osem praznih kart – domin, lepilo, črn flomaster, škarje, svinčnik in ravnilo, barvni 

papirji (rdeč, moder, zelen, rumen). 
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Vloga odraslega (priprava prostora in/ali učnih sredstev): 

- Po sredini vsake karte potegnemo črno črto (glej sliko). Velikost karte – domine naj bo 

približno 7 cm x 15 cm. 

- Barvni papir razrežemo na kose, ki so enaki polovici karte. Prvi kos papirja prilepimo 

na eno polovico karte, drugi kos papirja pa na drugo polovico karte. Z uporabo 

rdečega, modrega, zelenega, rumenega papirja dobimo naslednje kombinacije: 

rdeča/zelena, zelena/modra, modra/rdeča, rdeča/rumena, rumena/zelena, zelena/rdeča, 

rdeča/modra, modra/rumena. 

 

Potek dejavnosti: 

- Igro se igramo kot klasično igro domino. 

- Za otroke, stare od tri do štiri leta, so ustrezne domine z dvema barvama. Otroci hitro 

ugotovijo, da ima domina dve polovici. Cilj igre je ugotavljanje in primerjanje 

posameznih polovic. 

- Otroci se igrajo sami ali v paru. Igro lahko spremljamo tako, da jih spodbujamo k 

iskanju enakih polovic domin: »Ali lahko poiščeš domino, ki ima enako barvo?« 

- Iz barvnega papirja lahko izdelamo ovojnice, v katere shranimo domine. 

 

 

 

 

 

  

Slika 5: Barvne domine (vzeto iz Rothschild in Daniels, 2009) 

 

• Metulji in rože: 

Namen in cilji dejavnosti: 

- Štetje metuljev je matematična igra, v kateri otrok spoznava količino ter odnos med 

vzrokom in posledico. 

- Otrok šteje urejene predmete, jih ureja na svoj način, dodaja in odvzema, prišteva in 

odšteva. 

- Otrok pojasnjuje, kaj se je zgodilo kot vzrok in kaj kot posledica. 
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Učna sredstva in materiali: 

- Papir (trši), lepilo ali lepilni trak, ravnilo, flomastri ali barvice, vrvica ali volna, škarje. 

 

Vloga odraslega (priprava prostora in/ali učnih sredstev): 

- Izrežemo papir velikosti 22 cm x 15 cm. 

- Narišemo pet rož enake velikosti (približno 3,5 cm premera) in jih pobarvamo. 

Razporedimo jih enakomerno po papirju in nalepimo. 

- Narišemo pet metuljev enake velikosti (približno 3 cm velike). Izrežemo jih in z obeh 

strani pobarvamo ter prilepimo na vrvico (dolgo približno 13 cm). 

- Drugi konec vrvice pritrdimo na zadnjo stran papirja, tako da je poravnana z rožo. 

 

Potek dejavnosti: 

- Ko otrokom predstavljamo to dejavnost, bodimo pozorni, da bodo metulji postavljeni 

tako, da bodo »letali« nad cvetlicami. Otroci primerjajo količino in štejejo, ali je 

število cvetlic enako številu metuljev. 

- »Metulji in rože« je igra, kjer so otroci aktivni ne glede na razumevanje koncepta 

seštevanja ali odštevanja. 

 

Slika 6: Metulji in rože (vzeto iz Rothschild in Daniels, 2009) 
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• Geometrijska plošča: 

Namen in cilji dejavnosti: 

- Namen dejavnosti je izdelava geometrijske plošče, ki bo otroke ob igri spodbujala k 

pridobivanju matematičnih izkušenj. Plošča predstavlja kvadrat, narejen iz lesa, v 

katerega so do polovice zabiti žeblji, ki z napenjanjem elastike ali vrvice omogočajo 

oblikovanje različnih vzorcev ali likov. 

- Prepoznavanje in oblikovanje različnih oblik je pomembna matematična sposobnost, 

ki jo razvijamo že pri najmlajših otrocih. 

- Geometrijska plošča in elastike nudijo možnosti oblikovanja različnih vzorcev in 

likov. Otrok ob igri prepoznava geometrijske oblike, jih opisuje in razvršča. 

- Primerjanje likov na »geoplošči« omogoča otroku razumevanje odnosov med liki. 

Ploščo lahko tudi vrtimo (rotiramo) in tako oblikujemo posebne slike. 

 

Učna sredstva in materiali: 

- Kladivo, svinčnik, 25 žebljičkov, ravnilo, elastike različnih barv, lesena plošča. 

 

Vloga odraslega (priprava prostora in/ali učnih sredstev): 

- Izrežemo ploščo velikosti 30 cm x 30 cm in debeline od 1,5 cm do 2 cm. 

- Za vsako ploščo potrebujemo 25 žebljičkov, dolgih približno 2 cm. S kladivom jih 

zabijemo tako, da dobimo pet stolpcev in pet vrstic. Razdalja med žebljički naj bo 5 

cm. 

- Pripravimo barvne elastike različnih velikosti. 

 

Potek dejavnosti: 

- Otroke spodbujamo, da eksperimentirajo z napenjanjem elastik okrog žebljev, 

oblikujejo različne oblike, ne da bi imeli pred seboj model. 

- Pogovarjamo se o vzorcih, ki nastajajo, oblikujemo, opazujemo in opisujemo 

simetrične vzorce. Nekateri otroci bodo posamezne oblike že prepoznali in jih tudi 

poimenovali. 

- Vprašamo jih po številu stranic kvadrata, po številu vogalov kvadrata ipd. 

- Ko otroci oblikujejo neobičajno obliko, zavrtimo ploščo in opazujemo, kaj vidimo. 

 

Nadgradnja dejavnosti: 

- Razširjamo in eksperimentiramo tako, da otrokom dodajamo količino elastik. 
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- Starejše otroke spodbujamo, naj z elastikami izdelajo geometrijsko obliko s tremi 

stranicami (ali s štirimi, petimi). 

 

• Ribiška palica: 

Namen in cilji dejavnosti: 

- S to igro spodbujamo razvrščanje po barvi tako, da otroci lovijo ribe različnih barv. 

- Ker je abstraktno razvrščanje zelo zahtevno, otroke razvrstimo glede na to, koliko 

poznajo barve, oblike in velikosti. 

 

Učna sredstva in materiali: 

- Debelejši barvni papir, (rdeč, moder, rumen, oranžen, vijoličast, zelen), magnet, 

modra tkanina ali kartonska plošča modre barve, škarje, šest kovinskih sponk za papir, 

žica, paličica. 

 

Vloga odraslega (priprava prostora in/ali učnih sredstev): 

- Izrežemo šest različnih parov rib (skupno 12 rib), vsak par druge barve. Pri mlajših 

otrocih uporabimo osnovne barve (rdeča, rumena, modra). Ribe naj bodo dolge 

približno 15 cm. 

- Okrog glave ene od rib iz para pritrdimo kovinsko sponko. 

- Žico namagnetimo tako, da jo potegnemo preko magneta in jo nato pritrdimo na 

paličico. 

 

Potek dejavnosti: 

- Na tla postavimo modro tkanino ali karton, v katero razporedimo šest rib s kovinsko 

sponko. 

- Otrokom predlagamo, naj v »ribniku« ulovijo nekaj rib. 

- Vzamemo ribo poljubne barve brez sponke in prosimo otroka, naj z ribiško palico 

ulovi ribo enake barve. 

- Ko ujame pravo ribo, ga vprašamo, kakšne barve je riba. 

- Nadaljujemo igro z ribo druge barve. Otroci naj se pri igri izmenjujejo. 
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Slika 7: Ribiška palica (vzeto iz Rothschild in Daniels, 2009) 

 

 

Ob pisanju teoretičnega dela moje diplomske naloge, ki opisuje matematiko v javnih vrtcih, 

sem veliko razmišljala, kako pomembno je, da otroku predstavimo matematiko in vsebino 

ostalih področij na čim bolj prijeten, zanimiv in nevsiljiv način. Otroci so po naravi zelo 

radovedni in pripravljeni raziskovati z vsemi čuti. Naša naloga pa je, da jim pripravimo 

primerno okolje in ponudimo primeren material. 

Matematiko se otrok uči zato, ker jo potrebuje zdaj, ne zato, ker jo bo potreboval v šoli. Zato 

je zelo pomembno, da mu doma in v vrtcu omogočimo, da si pridobiva matematične izkušnje. 

 

V tem delu diplomske naloge sem želela predstaviti najbolj pogoste matematične vsebine v 

vrtcu in nekaj zanimivih materialov, ki jih lahko vzgojiteljice in vzgojitelji sami izdelajo. Pred 

tem pa sem napisala nekaj o matematičnem okolju in matematiki kot enem izmed področij 

kurikuluma. 
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2. PEDAGOŠKI KONCEPT MONTESSORI 

 

2.1 Utemeljiteljica Maria Montessori  

Maria Montessori se je rodila leta 1870 v Anconi v Italiji. Ko je bila stara 12 let, so se njeni 

starši preselili v Rim, da bi tam imela boljše pogoje odraščanja in šolanja. Spodbujali so jo, 

naj postane učiteljica. Ona se je odločila drugače, za študij medicine, ki ga je končala pri 

šestindvajsetih letih, leta 1896, kot prva ženska v Italiji. Kasneje je študirala filozofijo, 

psihologijo in antropologijo, predavala na ženski fakulteti v Rimu ter delala v klinikah in 

bolnišnicah v Rimu. 

Ko je delala na psihiatrični kliniki, je študirala dela Itarda in Seguina, da bi lažje pomagala 

tamkajšnjim otrokom. Zanje je izdelovala nove materiale in zapisovala svoja opazovanja. Ti 

dve leti je sama poimenovala kot pravo »diplomo« svojega vzgojno-izobraževalnega dela. 

Čudila se je, da so se ti otroci naučili marsikaj, kar se je prej zdelo nemogoče. 

Leta 1907 je prevzela vodenje vrtca v revnem delu Rima, v San Lorenzu. Na voljo je imela 

malo pisarniškega pohištva, ki ga je preoblikovala za potrebe otrok. Edini pripomoček za 

vzgojo in izobraževanje je bil material, ki ga je uporabljala za delo z duševno prizadetimi 

otroki. 

Prišlo je do presenetljivega razvoja otrok. Temelj njenega nadaljnjega raziskovanja sta postala 

srkajoči um in občutljiva obdobja v razvoju otrok. Spoznala je, da lahko otrok razvija vse 

notranje potenciale le v zanj dobro pripravljenem okolju. V takem okolju so otroci postali 

zbrani, delovni,veseli, vljudni, že v predšolskem obdobju so se naučili pisati, brati, računati, 

kar je bilo za tisti čas nedoumljivo (Kordeš Demšar, 2009). 

Leta 1911, le štiri leta po odprtju prve Otroške hiše, je metoda Montessorijeve postala 

priznana učna metoda v državnih šolah v Italiji in Švici. Kmalu se je montessorijevo gibanje 

razširilo po vsem svetu (Pollard, 1997). 

Marija Montessori je umrla na Nizozemskem leta 1952, v starosti 81 let. V zadnjih letih 

svojega življenja je prejela mnoge častne nazive in pohvale za svoje delo povsod po svetu 

(Kordeš Demšar, 2009). 
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2.2 Štiri obdobja razvoja 

 

Maria Montessori je obdobje od rojstva do 24. leta razdelila na štiri šestletne stadije: 

 

1. Obdobje 0-6 let – zgodnje otroštvo 

Cilj tega obdobja je oblikovanje samega sebe kot individualnega bitja. To je najbolj 

oblikovalna faza v otroštvu.  

Razdelimo ga v dve podobdobji: 

- Do 3. leta: tu gre za nezaveden um, otrok je raje aktiven raziskovalec okolja. Okolje 

raziskuje s čuti (Kosmatin, Bertoncelj, 2008). V tem obdobju je način razmišljanja 

otroka takšen, da se mu odrasel človek zelo težko približa, kar pomeni, da nanj ne 

more imeti nobenega neposrednega vpliva, zato otrok v tem obdobju še ne moremo 

vključiti v izobraževanje take vrste, kot ga ponuja šola (Montessori, 2008). Posebnost 

tega obdobja je tih notranji razvoj, ki se občasno izkaže v presenetljivih dosežkih 

(Gettman, 1987). 

- Od 3.- 6. leta: tu gre za obdobje rafiniranja čutov. Otrok ima veliko zmožnosti za 

učenje, raziskuje okolje in sistematizira in kategorizira zbrane zaznavne informacije, 

svoje znanje in okolico (Kosmatin, Bertoncelj, 2008). Otrok v tem obdobju na različne 

načine že postaja dovzeten za vplive odraslih. V tem obdobju se na področju osebnosti 

dogajajo velikanske spremembe. 

            Postavlja vprašanja »kaj«? Povemo resnico, ki jo otrok lahko razume.  

            Glede na splošno izražanje je šestletni otrok že dovolj umsko in socialno  

            razvit, da je lahko sprejet v šolo (Montessori, 2008).  

 

2. Obdobje 6-12 let – otroštvo  

To je mirno in stabilno obdobje. S psihičnega vidika je to obdobje zdravja, moči in trdnosti. 

Starši najprej opazijo fizične spremembe: mlečni zobje izpadejo, noge postanejo dolge, telesa 

tanka, zdravstveno stanje se uredi, otroške bolezni so mimo. Um je v obdobju abstrakcije in 

domišljije. Dane so mu intelektualne sposobnosti, zato ga Montessorijeva imenuje 

intelektualno obdobje. 

Otroci se začnejo oddaljevati od družine – a otrok družine ne zapušča, pač pa spremeni svojo 

vlogo otroka v njej (Montessori, 2008). 
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3. Obdobje 12-18 let – adolescenca 

Spremembe v te obdobju so tako zelo velike, da spominjajo na prvo obdobje (Montessori, 

2008). To je obdobje novega rojstva, obdobje rojstva v družbo. Značilne so spremembe v 

fizičnem telesu, ki doseže zrelost v razvoju. Maria Montesori je gledala na to obdobje kot na 

obdobje velike ranljivosti. V tem obdobju, ravno tako kot v obdobju do treh let, otroci 

potrebujejo veliko svobode in jasne meje. Adolescenca je tudi obdobje samooblikovanja. 

Adolescent želi odkriti oboje: sebe in družbo, da bi lahko našel svoje mesto v svetu odraslih 

kot član, ki lahko nekaj prispeva (Kosmatin, Bertoncelj, 2008). V tretjem obdobju smo veliko 

manj stabilni, pojavljata se nedisciplina in uporništvo (Montessori, 2008). 

 

4. Obdobje 18-24 let – zrelost   

V tem obdobju se nekateri že odločijo za delo, drugi za študij. Človek je popolnoma razvit, v 

njem ne prihaja več do tako očitnih sprememb. Mladi so v tem obdobju spet močni in 

relativno stabilni. Iščejo smisel svojega življenja in spet raziskujejo vzroke. Maria Montessori 

ga imenuje specializirani raziskovalec. Ker je to spet obdobje miru po burnih adolescenčnih 

letih, je tendenca staršev in družbe v tem, da ignorira resnične potrebe mladih odraslih v tem 

času. To obdobje je zadnja priložnost, da odrasli pomembno vplivajo na mlade, ker so še v 

formativnem obdobju. Pomembno je, da odrasli odgovorijo na veliko moč mladih odraslih in 

jim dajo potrebno pozornost in pomoč.  

Mladim odraslim je potrebno omogočiti: 

- da postanejo del družbe odraslih, 

- da se prilagodijo sodobnim potrebam (to pa z dejavnostjo, izkušnjami in dejanji 

v svetu samem) (Kosmatin, Bertoncelj, 2008). 

Pregled štirih ravni razvoja (vir: Kosmatin, Bertoncelj, 2008): 

 

 

 

0-3 (3-6) 6-12 12-18 18-24 

Otrok je 

raziskovalec 

 

s čuti kulture družbe in 

humanizma 

specializirani 

raziskovalec 

Postavlja si 

vprašanja 

Kaj? Zakaj? Kako? Kdo sem? Kako 

spadam zraven? 

Zakaj sem tu? 

Kako daleč 

lahko grem? 
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Če upoštevamo potrebe v teh različnih ravneh razvoja, potem pomagamo posameznikom, da 

bi bili bliže temu, kar je njihova najboljša zmožnost, bliže miru v posamezniku in v svetu. 

 

2.3 Razvoj je urejen proces – šest senzitivnih faz 

 

Maria Montessori meni, da ko narava ustvarja človeka iz nemočnega otroka, njen načrt leži v 

podedovani intelektualni strukturi. V mnogih letih opazovanja otrok je spoznala, katere vrste 

zmožnosti in sposobnosti bomo razvijali na različnih področjih v prvih šestih letih. Menila je 

tudi, da podedovana intelektualna struktura ni statična, ampak se postopno spreminja in 

razširja, ko otrok raste. Pravilna vzgoja je mogoča le kot podpiranje duhovnega samorazvoja 

otroka, ki poteka skozi obdobja občutljivosti za različna področja (Montessori 2008). 

 

Montessorijeva govori o šestih senzitivnih fazah, ki so bistvo njene teorije o sistematičnem 

razvoju človekovih spretnosti in sposobnosti in jih je Gettman (1987, str. 7-10) opisal takole: 

 

1. V prvem senzitivnem obdobju je otrok občutljiv za senzorno percepcijo.  

Začne se z rojstvom in se nadaljuje do 5. leta. V tem obdobju mora otrok zaposliti svoja 

čutila, kolikor je le mogoče. 

 

2. Drugo senzitivno obdobje predstavlja občutljivost za govor.  

Začne se pri treh mesecih in traja do okoli 5 let in pol.  

Prva faza v tem obdobju je občutljivost za človeški glas in govorico. Otroka obdajajo 

različni zvoki, ki jih ni malo, vendar otrok ne posnema vseh teh zvokov. To kaže na to, da 

je otrok posebno občutljiv za človeško govorico, ki jo lahko podzavestno izloči iz vseh 

različnih zvokov v njegovi bližini. 

 

3. Tretje senzitivno obdobje je obdobje občutljivosti za red. 

Običajno se začne po prvem rojstnem dnevu in izgine pri treh letih. To obdobje starši 

redko zaznajo in je to morda vzrok za pogost neutolažljiv jok in čemernost.  

V tem obdobju otrok začne urejati izkušnje in vtise v urejene vzorce, kar bo oblikovalo 

osnovo za otrokov pogled na svet. Pomemben je stalen zunanji red, ki otroku omogoča 

razumevanje sveta, ki ga je zaznal, občutil in dojel. Zunanji red pospeši notranji občutek 

za red. Leto in pol star otrok bo srečen, če bo okoli njega urejeno okolje. Pomembno je 

stalno mesto pohištva, igrač, oblačil, stalno zaporedje postopkov… 
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Če vidimo dveletnega otroka zelo žalostnega brez pravega vzroka, je to pogosto zato, ker 

se je nenamerno spremenila kakšna malenkost. 

 

     4. Četrto senzitivno obdobje je obdobje občutljivosti za male podrobnosti. 

Je kratko, a pomembno obdobje, ki se pojavi okoli 2. leta. 

Za zgodnji otrokov razvoj je značilno, da je sposoben širiti polje opazovanja in ožiti 

koncentracijo na drobne stvari. Otrok je občutljiv za šibke zvoke, majhne delčke, skrite 

kotičke, za vse pojave, ki so jih do tedaj zakrili največji, najjasnejši, najhitrejši, 

najglasnejši pojavi in stvari. Ko otroka neka mala stvar pritegne, se dalj časa zadrži pri 

njej in s tem razvija sposobnost koncentracije. Osredotoči se na eno malenkost z 

izključitvijo vseh drugih. 

 

5. Peto obdobje je obdobje koordinacije gibanja. 

Otrok vstopi v to obdobje v starosti okoli dveh let in pol, izstopi pa pri štirih letih. 

V tem obdobju si pridobi kontrolo nad svojim telesom, to pomeni, da lahko uporabi prste, 

noge, roke, usta itd. natančno tako, kot si želi. Značilno je veliko ponavljanja določenih 

gibov, da bi obvladal določene aktivnosti. To obdobje je pomembno, ker pomaga otroku 

obvladati določene fizične aktivnosti, ki v drugi fazi, ko jih zavestno izbira, prispevajo k 

razvoju intelektualne strukture. 

 

6. Zadnje senzitivno obdobje je obdobje občutljivosti za socialne odnose. 

Začne se okoli dveh let in pol in traja preko petega leta. 

V tem obdobju namenja otrok posebno pozornost vplivu obnašanja enega človeka na 

drugega. Zanimajo ga osnovna pravila socialnih odnosov. Pomembno je za intelektualni 

razvoj po šestem letu, ki se odvija v glavnem v socialni situaciji. 

 

2.4 Samostojnost 

Eno najpomembnejših načel Montessorijevega vzgojnega prizadevanja je pomagati 

otrokovemu naravnemu razvoju z vodenjem k samostojnosti. 

Maria Montessori je to poskušala doseči na dva načina: 

- kratkoročno – z omogočanjem svobode in samostojnosti v življenju, 

- dolgoročno – z razvijanjem določenih znanj in sposobnosti (Montessori, 2008). 
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Razvoj samostojnosti Montessorijeva razume kot postopen kontinuiran proces, ki omogoča 

osvobajanje človeka v okolju, ko se prilagodi temu okolju (fizičnemu in intelektualnemu), ko 

obvladuje svojo usodo, ko nadzira svoje trenutne želje ter si prizadeva doseči dolgoročnejše 

cilje z zavestno izbiro aktivnosti in njihovih posledic (Montessori, 2008).  

Za razvijanje samostojnosti mora otrok v zgodnjem otroštvu, v kritičnem obdobju razvoja 

intelektualne strukture, dobiti vzpodbude in pridobiti izkušnje, predvsem z namerno fizično 

aktivnostjo, ki mora ustrezati otrokovi notranji strukturi, tako da je tudi motiviran zanjo 

(Lillard, 1973). 

 

Montessorijeva je prepričana, da so v otroku čudoviti potenciali, ki mu omogočajo dejavnost 

brez naše neprestane pomoči. Otroci v Montessori vrtcih in šolah so svobodni, kar pa ne 

pomeni, da ni nobenega reda. Če hočemo, da otroci svobodno delajo, mora biti red še 

temeljitejši kot v običajnih vrtcih in šolah. V pripravljenem okolju Montessori otrok pridobiva 

izkušnje in se izpopolnjuje. Ko otrok osvoji koncentracijo, jo lahko uporablja pri raznovrstnih 

zaposlitvah. Dejavnejši je otrok, pasivnejši bo vzgojitelj oz. učitelj.  

Glavni in vodilni motiv pedagogike Montessori je: 

- »Pomagaj mi, da naredim sam« (Montessori, 2008, str. 175). 

 

2.5 Srkajoči um in učenje 

 

Maria Montessori je želela razumeti otroka in s svojim izrednim darom opazovanja otrok je 

prišla do odkritij, ki so spremenila pogled na otroka, s tem pa tudi pedagoški pristop. 

Opazovanje otrok jo je prepričalo, da otroci sami najbolje vedo, kako naj se učijo, in da imajo 

zelo močno notranjo motivacijo za samooblikovanje. Imajo sposobnost podzavestnega 

vsrkavanja vtisov iz okolja, v katerem živijo. Ta specifična sposobnost učenja, ki jo je 

poimenovala srkajoči um, je eden od temeljev njene pedagogike. Ta sposobnost omogoča 

postopno spreminjanje posameznega otroka v mlado osebnost z različnimi telesnimi in 

duševnimi lastnostmi, ki jih potrebuje za svoj obstoj, npr. hranjenje, oblačenje, govor, 

zaznave, spomin… in po oceni Montessorijeve traja do približno šestega leta starosti 

(Montessori, 2008). 

 

»Srkajoči um je značilnost vseh otrok na svetu v obdobju od rojstva do šestih let, najbolj 

izrazito do treh let. Otrok zaradi te svoje sposobnosti z veliko lahkoto, kakor goba, vpija iz 

okolja. Izkušnje, vtisi in znanje, ki jih otrok sprejema v tej fazi nezavednega srkanja, so v 
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njem zakoreninjeni veliko bolj trajnostno kot pa to, kar je kasneje naučeno zavestno in z 

namernim naporom.« (Kordeš Demšar, 2008, str. 7). Zato je pomembno, da odrasli pripravijo 

prostor, ki bo poln čutnih izkustev, ta pa bodo otroka napeljevala k igri in vaji osvojenih 

sposobnosti. 

 

Otroci se z veseljem učijo, a njihovo učenje se bistveno razlikuje od učenja odraslih. To 

specifiko otrokovega učenja zelo dobro zaznamo pri učenju novega jezika. Za odraslega je to 

zelo težka naloga, ki zahteva dolgotrajno koncentracijo, dober spomin, smisel za slovnično 

logiko. Odrasel vedno besed in slovnico povezuje z materinščino, ki mu služi kot sredstvo za 

prepoznavanje pomena novih besed in stavkov. Otrok se začne učiti jezika iz nič, ne pozna še 

predmetov, pojavov, ljudi, njegova pozornost je kratkotrajna. Odrasel, če se nauči tujega 

jezika, ga ne govori nikoli tako dobro kot materinščino. Otrok se nauči jezika popolno, osvoji 

narečje. To zmore le 1-3 letni otrok (Montessori, 2008). 

 

Maria Montessori je zagovarjala stališče, da se otrok ne sme siliti k učenju. Trdila je, da se 

otroci želijo učiti, če jim ponudimo primerne pripomočke in izkušnje. Bistvo njene metode je 

v prepričanju, da si otroci želijo delati in da bodo delali, če jim omogočimo delo, ki je 

primerno njihovi starosti in stopnji razvoja (Pollard, 1997). 

Maria Montessori (2008) razlikuje tri faze učenja: 

 

1. FAZA  

Faza sprejemanja zelo različnih ločenih sestavin nekega pojava, ki se bodo kasneje povezale. 

To se lahko zgodi čez nekaj mesecev ali čez nekaj minut. V tem procesu je otrok aktiven.  

Potrebna je koncentracija. Ustvari se motivacija za učenje. 

       

2. FAZA  

Sledi ponavljajoče izvajanje zvez med absorbiranimi pojavi, kar vključuje fizično aktivnost 

otroka. Preko ponavljanja otrok odkriva in utrjuje vse različne načine, po katerih se lahko 

elementi pojava povezujejo, tako da so na koncu končno povezani. 

Pomembna je tudi kontrola, da otrok jasno razlikuje, kako se ravna pravilno oz. nepravilno. 
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3. FAZA  

Predstavlja zavestno aplikacijo zveze pri nalogah in situacijah. Gre za osmislitev v otrokovem 

svetu. Otrok novo znanje uporabi v vsakodnevnem življenju na različne načine. Osnova je 

namerna aktivnost, ki jo usmerja volja. 

 

2.5 Področja aktivnosti 

 

Maria Montessori je aktivnosti, za katere je pripravila sredstva in materiale, organizirala v pet 

področij in ustvarjalnost (Issacs, 2007): 

Praktične aktivnosti (vsakdanje življenje) 

Aktivnosti znotraj tega področja reflektirajo otrokovo potrebo po posnemanju vedenja staršev 

in posnemanju družinskega življenja. Prav tako otroku nudijo možnost pridobivanja občutka 

pripadnosti. Glavni cilj teh aktivnosti je vzpostaviti povezavo med domom in okoljem v vrtcu 

Montessori. To se doseže na podlagi predstavljanja nalog in aktivnosti, s katerimi so otroci že 

seznanjeni iz domačega okolja – brisanje prahu, oblačenje, pometanje igralnice, pranje, 

pomivanje posode… Ko otroci opravljajo te aktivnosti, vadijo osnovne spretnosti, ki jim bodo 

pomagale na poti k samostojnosti. Naučijo se, kako si sami natočiti pijačo, postreči hrano, 

pospraviti za seboj, umiti roke, zalivati in skrbeti za rože… Vse te aktivnosti vključujejo 

gibanje, nadzor in piljenje fizičnih spretnosti. 

Senzomotorične aktivnosti (predstave o svetu) 

Aktivnosti na tem področju predstavljajo zgodnje materiale Marie Montessori. Glavni cilj teh 

aktivnosti je pomagati otroku pri organizaciji in klasifikaciji vtisov iz okolja, ki so jih 

pridobili v začetnih fazah svojega življenja. Pri senzomotoričnih aktivnostih otroku materiali 

nudijo sistematično izboljšanje vseh petih čutil (čutilo za vid, čutilo za tip, čutilo za sluh, 

čutilo za okus in čutilo za voh).  

Čutila so organi razumevanja podob zunanjega sveta, kar je potrebno za mišljenje tako, kot je 

roka organ za prijemanje materialov potrebna za telo. Preko uporabe čutil se otrok nauči 

razumeti okolje, ki ga obdaja in ga raziskuje (Kosmatin, Bertoncelj, 2009). 
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Jezikovne aktivnosti (branje in pisanje) 

Maria Montessori je bila presenečena nad zgodnjo sposobnostjo otrok za učenje branja in 

pisanja. Že od zgodnjih dni so pristaši koncepta Montessori k temu področju pristopali skozi 

fonetiko, osredotočenje na zvoke in oblike črk s pomočjo črk iz peska. Zelo pomembno je, da 

otrok sam pokaže interes za učenje, saj niso vsi otroci pripravljeni na to pri treh ali štirih letih. 

Ključ ugotavljanja otrokovega interesa leži v vzgojiteljevem opazovanju in komunikaciji z 

otrokom. 

Matematične aktivnosti 

Otrok je z osnovnimi matematičnimi koncepti, kot so sortiranje in iskanje parov, tudi 

geometrija, seznanjen že v senzomotorični fazi. Največja vrednost matematičnih aktivnosti na 

zgodnji stopnji je prenos idej na dejavnost s konkretnimi materiali. Abstraktni koncepti tako 

postanejo jasni in konkretni.   

Kulturne aktivnosti (fizika, zgodovina, zemljepis, biologija) 

Aktivnosti znotraj tega področja podpirajo in spodbujajo otrokovo zanimanje za svet, v 

katerem živi. Osredotočila naj bi se na resnične izkušnje, ki dajejo otrokom možnost 

opazovanja, raziskovanja in preiskovanja stvari, kot so drevesa, letni časi, živali, sončni 

sistem, delovanje vulkanov ipd.  

Ustvarjalnost 

V knjigi Bringing the Montessori aproach to your early years practise (B. Issacs, 2007) je 

dodano še področje ustvarjalnosti. 

To področje priznava pomembnost samoizražanja in označuje potrebo otrok po priložnostih 

za sodelovanje v lastnih umetniških in rokodelskih aktivnostih, kot tudi aktivnostih s področja 

glasbe in gibanja. Dobro opremljen vrtec Montessori naj bi imel del igralnice namenjen tudi 

ustvarjalnosti. V tem »kotičku« naj bi imeli otroci na voljo vse potrebščine za risanje in 

slikanje (krede, voščenke, barvice, vodene barvice…). Prav tako naj bi bila na voljo glasbila. 

Dejavnosti na področju ustvarjalnosti otroku torej omogočajo, da izraža sebe, svoja čustva, 

izkušnje in misli. 
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3. MATEMATIČNI MATERIAL MONTESSORI V VRTCIH 

Materiali, ki jih je razvila Maria Montessori, so bistvo njene metode in osnova procesa učenja. 

Tako imenovani »čutni pripomočki« naj bi otrokom omogočali raznolike izkušnje z vsemi 

čuti – dotikom, vidom, sluhom in vohom (Pollard, 1997). 

Montessori Material ima sam v sebi kontrolo napake, ki opozori otroka, da se zave, da se je 

nekje zmotil, ali mu pokaže stopnjo nenatančnosti. 

 

Maria Montessori se je trudila in razvijala vedno nove materiale, kar je terjalo veliko časa. Te 

materiale je preizkusila z otroki. Včasih je ugotovila, da se je lotila nečesa, za kar otroci še 

niso pripravljeni, včasih so bili pripomočki prenerodni, da bi otroci lahko delali z njimi. Prav 

vsako stvar, ki je postala del metode Montessorijeve, je potrpežljivo večkrat preizkusila, 

dokler ni postala ravno pravšnja za otroke (Pollard, 1997). 

 

Montessori materiali za učenje matematike ponujajo sistematičen pristop k učenju popolnosti 

številk v primerjavi s števniki. Vsi materiali za matematične aktivnosti postopoma gradijo 

razumevanje števil in procesa seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja (Issacs, 2007 ). Z 

osnovnimi matematičnimi koncepti, kot so sortiranje in iskanje parov ter geometrija, pa je 

otrok seznanjen že, ko dela z materiali, ki spadajo med materiale za senzomotorične 

aktivnosti. 

 

3.1 Montessori tehnika predstavitve 

Montessori materiali so delovna sredstva, od katerih ima vsak material samo eno določeno 

nalogo in dopušča samo eno pravilno uporabo. Zato je pomembna pravilna tehnika 

predstavitve določenega materiala. 

   

PREDSTAVITEV  

Predstavitev je predstavljanje neke dejavnosti otroku z namenom, da mu pokažemo potrebne 

gibe pri uporabi določenega materiala (npr. pokažemo, kako uporabljamo čopič). 

 

Značilnosti predstavitve (Kosmatin, Bertoncelj, 2009): 

1. Za predstavitev dejavnosti potrebujemo dovolj vaje, da jo predstavimo brez napake. 

2. Dejavnost predstavimo le enemu otroku: potrebna je primerna starost otroka, njegova 

pripravljenost in interes, da sledi predstavitvi. Predstavitev več otrokom naenkrat ni 
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Montessori predstavitev, seveda pa se lahko samoinciativno pridružijo tudi drugi 

otroci.  

3. Pri predstavitvi pokažemo gibe, ki so potrebni pri delu z določenim materialom, 

nekatere gibe moramo pokazati zelo počasi, z veliko natančnostjo. 

4. Otroku pokažemo, kako uporabljamo material iz pripravljenega okolja. 

 

KORAKI PRI PREDSTAVITVI (Kosmatin, Bertoncelj, 2009): 

1. Vzgojiteljica povabi otroka k dejavnosti, tako da dejavnost poimenuje: »Pokazal-a ti bom 

kako se dela z roza kockami.« 

2. S police vzame vse, kar potrebuje. Dovoli otroku, da ji pomaga prinesti material. 

3. Kolikor je le možno, naj otrok sedi pred mizo ali preprogo (če dela z materialom, ki 

zasede preveč prostora na mizi, se z njim dela na tleh na preprogi), vzgojiteljica pa sedi na 

njegovi desni strani. (Če je vzgojiteljica desničar, je otrok na njeni levi strani). 

4. Vzgojiteljica opazuje, kakšna je otrokova pozornost. 

5. Še enkrat mu pove, kaj dela: »To so roza kocke. Pokazal-a ti bom, kako se jih sestavi.« 

6. Predstavi dejavnost čim bolje. Kolikor je mogoče, povabi otroka, da jo gleda (opazuje). 

7. Pusti otroku, da sam poizkusi. Reče mu: «Sedaj ti naredi.« ali »Sedaj si ti na vrsti.« Ko 

otrok prične z delom, gre stran in ga opazuje od daleč ter si dela zapiske. Otroka ne moti 

in ne popravlja napak. 

8. Če otrok potrebuje pomoč pri pospravljanju materiala, pristopi do otroka in mu pokaže 

kako se material pospravi, ali pa mu pri tem pomaga. 

 

Razširitve so prisotne (razširitev je aktivnost, ki je nadgradnja prve predstavitve materiala, ko 

otrok material že pozna in prinaša nova znanja in izzive. Razširitev velikokrat vsebuje delo z 

dvema materialoma npr. ali bi znal poiskati material, ki se ujema s to rjavo stopnico…). 

 

Otrok sam raziskuje, kaj lahko še dela z materialom (različice – različica je drugačen način 

uporabe materiala, s katerim pa otrok še vedno razvija potreben neposredni cilj). 

 

Igre so pokazane potem, ko je otrok že dolgo časa delal z materialom. Igra služi kot dodatna 

dejavnost, ki podaljša otrokovo zanimanje za delo z določenim materialom.  

 

 

 



Banič, J. (2012). Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 
 

31 
 

3.2 Predstavitev nekaterih materialov za matematiko 

 

Matematične materiale Marie Montessori lahko razdelimo v več skupin (Anderlik, 1996): 

 

- pripomočki za pridobivanje znanja o številih in količinah (števne palice, števke iz brusnega 

papirja, škatle z vreteni, števke in žetoni, Seguinske deščice, pripomočki za decimalni in 

desetiški sistem, stotiški kvadrat, zlati biseri, biserne palčke), 

- pripomočki za ponazarjanje štirih številskih operacij (deska s tabelo za seštevanje, deska s 

tabelo za odštevanje, deska s tabelo za množenje, deska s tabelo za deljenje, računala, 

šahovnica, igra Banka), 

- pripomočki za delo z ulomki (keglji, kvadrati, deske za decimalne ulomke), 

- pripomočki za delo s potencami (omarica za predstavitev potenc, aritmetične predstavitve, 

geometrične predstavitve), 

- pripomočki za korenjenje (deska za izračunavanje korenov, omarica s pripomočki), 

- pripomočki za geometrijo (liki, geometrične tablice, merjenje stopinj), 

- drugi pripomočki (za pretvarjanje ulomkov, računanje površine in prostornine, geometrična 

omarica, sestavljivi trikotniki, Pitagorovi pripomočki, očrtani in včrtani liki). 

 

V nadaljevanju so predstavljeni le nekateri izmed številnih Montessori matematičnih 

materialov in materialov, s pomočjo katerih se otrok seznanja z osnovnimi matematičnimi 

pojmi, vendar pa jih Maria Montessori uvršča pod materiale za senzomotorične aktivnosti. 

Cilje sem zapisala, kot so zapisani v internem priročniku za matematiko z Montessori 

izobraževanja, ki sta ga izdelali Kosmatin in Bertoncelj (2010).   

 

1. Klade z valji  

 

Slika 8: Klade z valji; vir: http://www.absorbentminds.co.uk 
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Materiali: štiri klade, vsaka vsebuje deset valjev 

                 Klada A: valji se večajo v premeru osnovne ploskve in višini (set 1) 

                 Klada B: valji se večajo v premeru osnovne ploskve, višina ostane enaka (set 2) 

                 Klada C: valji se večajo v premeru osnovne ploskve in upadajo v višini (set 3) 

                 Klada D: valji naraščajo v višini, premer osnovne ploskve ostaja enak (set 4) 

 

Neposredni cilj: razvoj vizualnega razlikovanja dimenzij: prostornina, širina, višina. 

 

Predstavitev: 

1. Otroku rečem: »Pokazala ti bom, kako se dela s kladami z valji«. 

2. S pincetnim prijemom dominantne roke vzamem iz klade prvi valj (na levi strani), ga 

počasi dvignem in položim pred klado, tako da je med klado in menoj. 

3. Na enak način polagam še ostale valje, tako da so med seboj pomešani. Postavljam jih 

enega zraven drugega pred klado, tako da jih z otrokom vidiva. 

4. Ko so vsi valji na mizi, primem prvi valj za čep, ga nesem nad klado in s pomočjo vida 

poskušam najti ustrezno luknjo ter valj počasi položim vanjo. Enako nadaljujem še z ostalimi 

valji. 

5. Ko so vsi valji v luknjah, počakam nekaj trenutkov, nato pa počasi zopet zložim valje ven 

iz lukenj nazaj na mizo. Pri tem jih mešam. 

6. Ko so vsi valji na mizi, otroku rečem: »Sedaj si ti na vrsti«. 

 

Kontrola napake:  

Otrok ve, da je valj nepravilno vstavljen, če se ne ujema z luknjo, v katero je vstavljen. 

 

2. Roza stolp 

 

Slika 9: Roza stolp; vir: http://www.absorbentminds.co.uk 
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Material: 10 roza kock. Prva je velika 1 cm3, nato enakomerno narašča velikost kock do 

zadnje, ki je velika 10 cm3. 

 

Neposredni cilj: razvoj vizualnega razlikovanja dimenzij. 

 

Predstavitev: 

1. Otroku rečem: »Pokazala ti bom, kako se zgradi roza stolp«. 

2. Izmed vseh kock, ki so mešano razporejene po preprogi, poiščem največjo kocko, jo 

primem ob strani s prsti obeh rok in jo položim na sredino preproge. Nato poiščem naslednjo 

največjo kocko, jo primem in jo previdno položim na prvo kocko. 

3. Enako nadaljujem še z ostalimi kockami. 

4. Ko je stolp zgrajen, razprem dlani, ju obrnem proti stolpu in ju potegnem ob stolpu 

navzgor, da nakažem višino. 

5. Počakam nekaj sekund, nato primem najmanjšo kocko, ki je na vrhu, in jo položim na 

preprogo. Tako nadaljujem še z ostalimi kockami. Ko kocke polagam na preprogo, jih pri tem 

mešam. 

6. Ko so vse kocke na preprogi, povabim otroka, naj še sam poskuša sestaviti stolp, z 

besedami: »Sedaj si ti na vrsti«. 

Kontrola napake: vizualno neskladje. 

 

3. Rjave stopnice 

 

Slika 10: Rjave stopnice; vir: http://www.absorbentminds.co.uk 

 

Material: 10 rjavih prizem enake dolžine, spreminjajo pa se v širini in višini. Vse so dolge 20 

cm, najvišja je visoka 10 cm, najnižja pa 1 cm. 
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Neposredni cilj: vizualno razlikovanje dimenzij (višine). 

 

Predstavitev: 

1. Otroka povabim k dejavnosti. 

2. Izmed vseh klad, ki so mešano razporejene po preprogi, poiščem največjo ter jo položim, z 

obema rokama ob levi rob preproge. 

3. Nato poiščem drugo največjo klado ter jo položim ob največjo klado. 

4. Enako naredim še z drugimi kladami. 

5. Ko so vse klade razporejene, grem z dlanjo po stopnicah od najmanjše do največje klade, 

da nakažem stopnjevanje. 

6. Nato počakam nekaj trenutkov preden začnem z razdiranjem stopnic. 

7. Zatem začnem z razdiranjem stopnic – odmaknem najprej najmanjšo (primem jo ob straneh 

z obema rokama, jo dvignem in prestavim na drug konec preproge). 

8. Enako nadaljujem z drugimi kladami in jih pri tem mešam. 

9. Nato rečem otroku, da je sedaj on na vrsti. 

 

Kontrola napake: vizualno neskladje. 

 

4. Rdeče palice  

 

Slika 11: Rdeče palice; vir: http://www.absorbentminds.co.uk 

 

Material: deset rdečih palic, ki se spreminjajo samo po dolžini. Najkrajša je dolga 10 cm, 

naslednje naraščajo enakomerno za 10 cm, zadnja je dolga 1 m. 

 

Neposredni cilj: vizualno razlikovanje dimenzij (dolžine). 

Predstavitev: 

1. Izmed vseh palic, ki so mešano razporejene na preprogi, vizualno poiščem najdaljšo palico, 

jo primem z obema rokama in jo položim na vrh preproge. 
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2. Primem naslednjo, ki je na vrsti in jo položim k prejšnji (pod njo), tako da se držita ena 

druge, pri tem pazim, da sta poravnani na levi strani, ob krajši stranici preproge. 

3. Enako nadaljujem z ostalimi palicami. 

4. Ko so vse palice zložene v zaporedju, lahko z najkrajšo palico naredim kontrolo napake s 

polaganjem najmanjše palice k ostalim: »Pogledala bom, če sem naredila prav«. (Kontrola 

napake: Ko najkrajšo palico položim k naslednji, ki je 10 cm daljša, mora biti skupna dolžina 

enaka dolžini palice, ki je naslednja). 

5. Pomešam palice na preprogi in rečem otroku, da je sedaj on na vrsti. 

 

Kontrola napake: vizualno neskladje 

 

5. Barvni valji 

 

Slika 12: Barvni valji; vir: http://www.absorbentminds.co.uk 

 

Material: štirje zaboji z valji 

               Zaboj A: vsebuje 10 rumenih valjev, ki naraščajo v premeru osnovne ploskve in  

               Višini. 

               Zaboj B: vsebuje 10 rdečih valjev, ki naraščajo v premeru osnovne ploskve, višina   

               ostane enaka. 

               Zaboj C: vsebuje 10 zelenih valjev, ki naraščajo v premeru osnovne ploskve in   

               upadajo po višini. 

               Zaboj D: vsebuje 10 modrih valjev, ki naraščajo v višini, premer osnovne ploskve  

               ostaja enak. 

 

Neposredni cilj: vizualno razlikovanje dimenzij. 

 



Banič, J. (2012). Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 
 

36 
 

Predstavitev: 

1. Izmed valjev, ki so pomešani po mizi, primem največji valj in ga položim na levi spodnji 

rob mize. 

2. Nadaljujem z naslednjim, ki sledi prvemu po velikosti – na vrh valja položim kazalec in ga 

potisnem k prvemu valju. 

3. Enako nadaljujem še z ostalimi valji. 

4. Ko so vsi valji postavljeni, počakam nekaj trenutkov, nato pa jih pomešam po mizi 

5. Otroku rečem, da je sedaj on na vrsti. 

 

Kontrola napake: vizualno neskladje 

 

6. Predstavitveni pladenj geometrijskih likov 

 

 

Slika 13: Predstavitveni pladenj geometrijskih likov;  

vir: http://www.absorbentminds.co.uk 

 

Material: pravokotni pladenj, ki vsebuje naslednje okvirje in like: kvadrat, krog in trikotnik, ki 

so izmenično postavljeni s kvadratnimi lesenimi ploskvami in ločeni z lesenimi okvirji s 

šestimi prostori, ki ustrezajo pladnju in njegovi vsebini. 

Neposredni cilj: vizualno razlikovanje oblike. 

 

Predstavitev: 

1. Otroka povabim k dejavnosti z besedami: »Pokazala ti bom različne like«. 

2. Rečem: »Najprej jih bom zložila ven«. 
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3. S pincetnim prijemom primem prvi lik – kvadrat in ga postavim v prazen prostor pod  

likom. 

4. Enako nadaljujem še z naslednjima likoma (trikotnik postavim v prazen prostor nad 

trikotnikom, krog pa v prazen prostor pod krogom). 

5. Nato rečem: »Sedaj jih bom postavila nazaj«. 

6. S pincetnim prijemom primem prvi lik – kvadrat, ga obrnem pravokotno na svoje telo v 

višini prsnega koša in ga s kazalcem in sredincem v eni potezi obrišem. 

7. Nato obrišem še odprtino v predalu, kamor sodi kvadrat, in ga potem položim vanjo. 

8. Enako nadaljujem z ostalima likoma. 

9. Otroku nato rečem, da je sedaj on na vrsti.  

 

Kontrola napake: lik ne ustreza okvirju 

 

7. Geometrijska omara 

 

Slika 14: Geometrijska omara; vir: http://www.absorbentminds.co.uk 

 

Material: omara s šestimi predali, ki vsebujejo: 

1. predal: kvadrat, krog in trikotnik. 

2. predal: pravokotniki. 

3. predal: trikotniki. 

4. predal: mnogokotniki (petkotnik, šestkotnik, sedemkotnik, osemkotnik, 

devetkotnik, desetkotnik). 

5. predal: krivuljaste oblike (oval, elipsa, deteljica/štirilist, trikotnik s krožnimi 

loki). 
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6. predal: ostali liki (romb, paralelogram, trapezoid (pravokotni trapez), trapez, 

neenakostraničen ozkokotni trikotnik). 

 

Neposredni cilj: vizualno razlikovanje oblike. 

 

Predstavitev: 

Predstavitev posameznih pladnjev geometrijskih likov iz geometrijske omare je taka kot pri 

predstavitvenem pladnju geometrijskih likov, le da vsak pladenj vsebuje druge like. 

 

Kontrola napake: lik ne ustreza okvirju. 

 

8. Geometrijska telesa in osnovne ploskve geometrijskih teles 

 

Slika 15: Geometrijska telesa in osnovne ploskve geometrijskih teles;  

vir: http://www.absorbentminds.co.uk) 

 

Material: košara z 10 geometrijskimi telesi: krogla, kocka, stožec, valj, kvader, tristrana 

prizma, štiristrana piramida, tristrana piramida, ovoid, elipsoid. 

 

Škatla z naslednjimi ploskvami: trije kvadrati, dva kroga, dva pravokotnika, štirje trikotniki. 

 

Neposredni cilj: vizualno in taktilno razlikovanje geometrijskih teles in vizualno razlikovanje 

oblik. 
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Predstavitev geometrijskih teles: 

1. Otroku rečem: »Pokazala ti bom, kako občutimo različna geometrijska telesa«. 

2. Na preprogo zložim tri osnovna telesa: kroglo, kocko in valj, če je otrok mlajši (2 leti), oz. 

stožec, če je otrok starejši (nad 3 leta). 

3. Primem prvo telo in ga z obema rokama tipam. 

4. Nato ga ponudim otroku. 

5. Telo postavim na preprogo in enako nadaljujem z ostalima dvema telesoma. 

6. Eno od teles pospravim nazaj v košaro, z ostalima dvema pa začnem učno uro treh 

stopenj: 

Zaznavanje – poimenovanje z namenom, da pritegnemo otrokovo pozornost in s tem 

povežemo besedo s predmetom (npr. to je krogla). 

Prepoznavanje – povabilo k dejanju, z namenom prepoznavanja pomena besede v povezavi s 

predmetom (npr. »Pokaži mi kroglo«. »Položi kroglo sem«. »Daj mi kroglo«). 

Izražanje – Spraševanje otroka z namenom izzvati pri njem izraz za predmet, tako da s 

prstom pokažemo nanj (»Kaj je to?«). 

 

Kontrola napake geometrijskih teles: ni vgrajene kontrole napake oz. je to vzgojitelj 

 

Predstavitev geometrijskih teles in njihovih osnovnih ploskev: 

1. Telesa zložim ven iz košare, prav tako zložim ploščice iz škatle in jih pri tem mešam. 

2. Rečem: »Pokazala ti bom, da imajo geometrijska telesa različno oblikovane osnovne 

ploskve«. 

3. Primem prvo geometrijsko telo in ga položim na ploščico z ustrezno osnovno obliko. 

4. Enako nadaljujem z ostalimi telesi. 

5. Ko končam, rečem: »O, imava več osnovnih ploščic kot geometrijskih teles, kaj bova 

naredila? Poiščiva, če kateremu od teles ustreza katera od teh ploščic, če ima katero od teles 

dve osnovni ploskvi«. 

6. Rečem: »Ta sodi tudi sem« ali »Ta ima dve različni osnovni ploskvi« in telo položim na 

ustrezno ploščico ter tako nakažem, da ima telo dve osnovni ploskvi. 

7. Telo potisnem oz. položim na zgornji rob preproge in pred njega položim še prvo in drugo 

osnovno ploskev. 

8. Tako nadaljujem še z ostalimi telesi, ki imajo več osnovnih ploskev. 
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9. Pri vsakem telesu potem, ko ga položim ob rob preproge, še enkrat s polaganjem telesa na 

ploščice pokažem, katere osnovne ploskve ima, npr. »Valj ima dve osnovni ploskvi«. Valj 

obračam in povem: »Ti dve ploskvi sta enaki«. 

10. Nato poleg njih zložim še telesa z eno osnovno ploskvijo in povem npr. »Kocka ima več 

ploskev, vse so enake« ter jo obračam okrog. 

 

Kontrola napake geometrijskih teles in njihovih ploskev: vizualno neskladje 

 

9. Rdeče-modre palice 

 

Slika 16: Rdeče – modre palice; vir: http:// www.absorbentminds.co.uk 

 

Material: set rdeče-modrih palic, ki se stopnjujejo v dolžini od 10 cm do 1 m. Vse palice so 

široke 2 cm. Vsaka palica je za 10 cm daljša od prejšnje. Vsak prvi decimeter pri vsaki palici 

je rdeče barve, nato se izmenjujejo modri in rdeči odseki. 

 

Cilj: naučiti se imena števil od 1 do 10 (šteti). 

 

Predstavitev: 

1. Otroka povabim k dejavnosti 

2. Pokažem na palico z enim razdelkom (rdeče barve) in rečem: »To je ena«. 

3. Pokažem na palico z dvema razdelkoma (pokažem na razdelek rdeče barve in razdelek in 

modre barve) in rečem: »To je dve«.  

4. Nato rečem otroku: »Pokaži mi ena«. Ko pokaže mu rečem: »Pokaži mi dve«. 

5. Palice premešam in ponovim. 

6. Pokažem na eno izmed palic in vprašam otroka, kako ji rečemo. Enako storim še z drugo 

palico. 

7. Ko otrok usvoji imena prvih dveh palic, dodam še tretjo palico (s tremi razdelki – rdečim, 

modrim, rdečim) in ponovim postopek. 

8. Tako nadaljujem, dokler otrok ne poimenuje pet palic, naslednjič pa nadaljujeva s štetjem. 
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9. Postopek ponavljam, dokler otrok ne usvoji imen vseh desetih palic, tako se uči štetja. 

 

Opomba: Otrok lahko dela z rdeče-modrimi palicami tudi tako, kot je bilo opisano pri rdečih 

palicah. Rdeče in rdeče-modre palice lahko med seboj tudi pomešamo in otrok išče, kateri dve 

palici sta enako dolgi, ter jih postavi skupaj (išče pare). 

 

Kontrola napake: Barva in dolžina – nepravilno zaporedje. 

 

 

10. Peščena števila 

 

Slika 17: Peščena števila; vir: http://www.absorbentminds.co.uk 

 

Material: zelene plošče s števili iz brusnega papirja od 0 do 9. 

Cilj: predstaviti številke in nato imena števk od 0 do 9. 

 

Predstavitev: 

1.) SAMO OBRIS ŠTEVILKE: 

     1. Položim številko na mizo, si jo postavim pred seboj, levo roko položim ob levi rob    

         deske, z dvema prstoma (kazalcem in sredincem) povlečem po številki. 

     2. Številko položim pred otroka. 

     3. Otrok ponovi gib. 

     4. Številko obrnem okrog in jo položim v levi zgornji kot mize. 

     5. Vzamem drugo številko in enako nadaljujem z njo ter kasneje še z ostalimi številkami. 
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2.) S POIMENOVANJEM: 

     1. Položim številko na mizo, si jo postavim pred seboj, levo roko položim ob levi rob    

     deske, z dvema prstoma (kazalcem in sredincem) povlečem po številki in rečem: »Temu     

     rečemo« ali »Tukaj piše« in povem ime številke. 

     2. Številko položim pred otroka. 

     3. Otrok ponovi gib in poimenuje številko. 

     4. Številko obrnem okrog in jo položim v levi zgornji kot mize. 

     5. Vzamem drugo številko in enako nadaljujem z njo. 

     6. Enako naredim še s tretjo številko. 

     7. Naredim učno uro v treh stopnjah (opisano na strani 29 pri predstavitvi geometrijskih   

     teles), da preverim, če si je otrok zapomnil števila. 

     8. Naslednji dan preverim, če si je zapomnil številke, ki sva jih obravnavala včeraj in nato    

     nadaljujeva z novimi. 

 

Kontrola napake: vzgojitelj. 

 

11. Zaboj s palčkami  

 

 

Slika 18: Zaboj s palčkami; vir: http://www.absorbentminds.co.uk 

 

Material: dva lesena zaboja (19 cm x 26,5 cm): vsak je razdeljen na pet predelov, hrbtna 

ploskev ima spredaj napisane številke: 0 – 4  in 5 – 9. 
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Cilj:  

- Izboljšati otrokovo poznavanje imen številk ter razumevanje števil in količin. 

- Predstaviti število nič.  

 

Predstavitev:  

1. S kazalcem pokažem na številko ena na škatli in jo poimenujem. 

2. Odprem dlan in otroku rečem, naj mi da eno paličico – otrok pri tem šteje paličice in jih po 

eno naenkrat polaga v mojo dlan. 

3. Nato otrok odpre dlan in jaz polagam posamezne paličice na otrokovo dlan in jih pri tem 

štejem. 

4. Otrok položi paličice v ustrezen razdelek, katerega mu pokažem. 

5. Enako nadaljujeva še z ostalimi paličicami v različnih razdelkih. 

6. Na koncu poudarim, da je nič prazen prostor. 

 

Kontrola napake: Imamo točno število lesenih palčk. 

 

12. Številke in kamenčki 

 

Slika 19: Številke in kamenčki; vir: http://www.absorbentminds.co.uk 

 

Material: 10 ploščic s številkami od 1 do 10 in 55 žetonov (ali kamenčkov, gumbkov enakih 

velikosti). 

 

Cilji: 

- utrditi otrokovo znanje zaporedja števil, 

- predstaviti pojem parnih in neparnih števil. 
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Predstavitev: 

1. V zgornji levi kot položim tablico, na kateri piše ena. 

2. Otroka vprašam, če ve, kaj sledi. 

3. Otrok odgovori: »Dve«. 

4. Poleg prve položim tablico, na kateri piše dve, vendar s presledkom enega ali dveh prstov, 

da se kasneje kamenčki ne bodo mešali in da se ve, kaj kam spada. 

5. Naslednje tablice lahko razvrsti otrok. 

6. Nato pokažem na prvo tablico in rečem: »Tukaj piše?«. 

7. Otrok odgovori: »Ena«. 

8. Otrok našteje ustrezno število kamenčkov na dno preproge – mešano. 

9. Nato kamenček s kazalcem zapeljem pod ustrezno tablico s številko. Ko je kamenčkov več, 

npr. 5, zapeljem po dva kamenčka naenkrat (enega zraven drugega – enega potiskam s 

kazalcem, drugega s sredincem) pod ustrezno tablico s številko in rečem: »Par«, in nato 

naslednja dva kamenčka in rečem: »Še en par« in nato še zadnji kamenček in rečem: »Eden 

nama ostane«. 

10. Enako nadaljujeva. Kasneje otrok postavlja kamenčke, ker smo mu pokazali kako. 

11. Ko otrok konča, uporabimo jezik: parno/neparno (kasneje mu povem, da rečemo tudi 

soda/liha). 

12. Rečem: »Dve je parno; tri je par in eden ostane, tako da je to število neparno; štiri je par in 

par, tako da je parno…«. 

13. Pokažem na ploščico s številko ena in povem, da nima para, obrnem ploščico. Pokažem na 

ploščico s številko dve in rečem, da je parno. Pokažem na ploščico s številko tri in rečem: »Ni 

par« in obrnem ploščico. Tako nadaljujeva, dokler niso vse ploščice z neparnimi števili 

obrnjene okrog. 

14. Prebereva parna števila: pokažem na tablico s številom in rečeva dve, štiri, šest… 

15. Otroku rečem, da bova naslednjič delala z neparnimi števili. 

 

Kontrola napake: Imamo pravilno število žetonov in ploščic s številkami od 1 do 10; otrokovo 

znanje zaporedja števil. 
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13. Tabla najst  

 

Slika 20: Tabla najst; vir: http://www.absorbentminds.co.uk 

 

Material:  

- tabla najst (dve tabli, vsaka ima 5 razdelkov) in lesene ploščice s števili od 1 do 9. 

 

Cilji: 

- naučiti se števila …najst. 

- prepoznanje razmerja med količino in njenim simbolom (13 je 10 in 3). 

 

Predstavitev: 

1. Prvo tablo, kjer so v vseh razdelkih desetke, položim na vrh preproge, pod njo pa tablo brez 

desetke. 

2. Ob desni rob preproge po vrsti, eno pod drugo, zložim tablice s števili od 1 do 9. 

3. Pokažem na prvo desetko in rečem: »Tukaj piše deset, dodala ji bom eno. Deset plus ena je 

enajst«. V razdelek prve desetke vložim enko, da nastane enajst. 

4. Pokažem na drugo desetko in rečem: »Tukaj piše deset, dodala ji bom dve. Deset plus dve 

je dvanajst«. V razdelek druge desetke vložim dvojko, da nastane dvanajst. 

5. Rečem: » Poglejva, kaj imava. Enajst, dvanajst«. 

6. Pokažem na tretjo desetko in rečem: »Tukaj piše deset, dodala ji bom tri. Deset plus tri je 

trinajst«. V razdelek tretje desetke vložim tablico s številko tri, da dobim trinajst. 

7. Rečem: »Poglejva, kaj imava. Enajst, dvanajst, trinajst«. 

8. Enako nadaljujeva še z ostalimi, vse do številke devetnajst. 

 

Kontrola napake: imamo točno število ploščic s številkami; vzgojitelj. 
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4. PRIMERJAVA DIDAKTIČNIH MATERIALOV ZA MATEMATIKO V JAVNEM 

VRTCU  IN VRTCU MONTESSORI  

 

VRTEC MONTESSORI 

Osnovno vodilo pedagogike Montessori je, naj otrok usvaja nova znanja v pripravljenem 

okolju. Pripravljeno Montessori okolje naj obsega materiale, ki otroku dajo razlog za 

dejavnost in ga spodbujajo k doseganju cilja. Posredno naj ponujajo tudi pripravo na bodoče 

učenje. Običajno je vsak material omejen na točno določen pojem ali spretnost, ki je navzoča  

pri otroku. Materiali morajo biti privlačni in dovršeni, tako da ima otrok vse, kar potrebuje,  

pri roki in dokonča nalogo. Materiali so enostavni, čistih oblik, iz zdravju neškodljivih 

materialov. 

Maria Montessori je na podlagi znanstvenih raziskav pripravila za vsako čutilo poseben 

didaktični material. Materiali so nekakšna delovna sredstva, od katerih ima vsak samo eno 

določeno nalogo in dopušča samo eno pravilno uporabo. Otrok tako ravna preko poskusov in 

napak popolnoma neodvisno, brez vzgojiteljevega posredovanja. Materiali so v pomoč otroku 

pri razumskemu razvoju, razvoju zbranosti, koordinacije, samostojnosti, socializacije in 

občutku za red. Tako postanejo ti predmeti »razvojni material«. Ta material otroku omogoča, 

da deluje z rokami in razumom, možnosti ima delati sam, se primerjati s samim seboj in s 

stvarmi, odkrije lastno napako in poišče način za pravilno rešitev problema brez vzgojiteljeve 

pomoči. 

Vsak otrok ima možnost, da svobodno izbere material v skladu s svojimi nagnjenji in 

potrebami in ga sam svobodno uporablja, kolikor časa hoče. Material uporablja na način, ki je 

predpisan oziroma mu pokaže vzgojiteljica. Kasneje, ko material že dobro pozna, pa svojo 

aktivnost nadgradi, kar mu prinaša nove izzive in podaljša njegovo zanimanje za delo z 

določenim materialom. 

 

JAVNI VRTEC 

Poleg didaktičnega materiala srečamo v javnih vrtcih še sredstva za spontano ustvarjalno igro, 

za ljubkovanje, za razgibavanje. 

» Zaželeno je, da so v stalnih kotičkih oz. v igralnici ves čas na voljo različne igrače in drugi 

nestrukturirani materiali (npr. ogledala, škatle, blago, obleke za razne igre vlog, različne 

snovi), knjige (za različna področja dejavnosti), slike (umetniške fotografije, ilustracije), 

kiparski izdelki, in sicer tako, da so na dosegu otrokovih rok (npr. v odprtih omarah, na 
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policah). V kotičkih z vodo, peskom, mivko in drugimi materiali za oblikovanje in ustvarjanje 

pa je pomembno, da so na razpolago zaščitna oblačila.« (Kurikulum, 1999, str. 13). 

V javnem vrtcu otroci in vzgojitelji tudi sodelujejo pri določenih aktivnostih. Vzgojitelj je 

njihov družabnik in usmerjevalec in ni zgolj opazovalec. Z njimi ustvarja, se veliko 

pogovarja, skupaj z njimi izdeluje plakate, izpolnjuje diagrame…, hkrati pa otrokom vseeno 

pusti dovolj svobode, da postajajo vedno bolj samostojni, in jih ne omejuje. Pusti otrokom, da 

si sami izbirajo materiale, s katerimi bodo delali, in igrače, s katerimi se bodo igrali. Če si 

otroci zaželijo, da bi se npr. k družabni igri priključil tudi vzgojitelj, lahko vzgojitelj ustreže 

otrokom in se jim pridruži.  

 

PRIMERJAVA 

V vrtcu Montessori se uporabljajo specifični materiali, ki jih imajo otroci ves čas na razpolago 

in ki jih v javnih vrtcih ne zasledimo.  

V vrtcih Montessori je na voljo le didaktični material in ni igrač za spontano igro. V javnih 

vrtcih srečamo tudi številne mehke igrače, igrače za ljubkovanje, materiale za domišljijsko 

igro, igro vlog. Vse pogosteje se v igralnicah pojavljajo tudi posamezni materiali Montessori, 

ki jih vzgojitelji spretno vključujejo v svoje delo. 

V vrtcu Montessori je vsak material na razpolago samo v enem primerku, tako da morajo 

otroci z istimi željami glede materiala počakati in si vzeti drugega. V javnem vrtcu imamo več 

enakih igrač. Z enako igračo se igra več otrok hkrati in na različne načine. 

V javnih vrtcih vzgojitelji uporabljajo tudi preproste didaktične pripomočke, ki jih izdelajo 

sami, medtem ko je didaktični material v vrtcu Montessori tovarniško in natančno izdelan.  

V javnih vrtcih imajo otroci na razpolago različne družabne didaktične igre (npr. igre s 

številskimi in barvnimi kockami), s katerimi se seznanjajo z matematiko oz. utrjujejo 

matematične pojme, kot so števila…, v vrtcu Montessori pa takih iger ni. Z vsakim 

materialom dela naenkrat lahko samo en otrok.  

V javnem vrtcu vzgojitelji skupaj z otroki izdelujejo plakate z različnimi diagrami, npr. skupaj 

izrežejo slike sadja iz reklam in izdelajo drevesni diagram. V vrtcu Montessori je vzgojitelj 

bolj pasiven in opazuje otroke, ko delajo z različnimi materiali. Njegova vloga je predstaviti 

materia, nato pa opazovati, kako se otrok na takšen način uči matematike in usvaja znanja z 

drugih področij. Material je v vrtcu Montessori ključnega pomena in vsak material je izdelan 

tako, da otrok, ki dela z njim, nekaj razvija.  

Za vrtce Montessori je značilno, da je pri vsakem materialu določeno, kako ga predstavimo. 

Vse gibe delamo počasi, da jim otrok lahko sledi in si jih lažje zapomni. Didaktični materiali 
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v javnem vrtcu nimajo predpisane posebne tehnike predstavitve, ampak vsak vzgojitelj sam 

presodi, kako bo material in dejavnost predstavil otrokom. 

 

Sklep teoretičnega dela diplomske naloge 

Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli otroci v javnem vrtcu na izbiro tudi kakšen material 

Montessori. Menim, da bi bilo še posebno na področju matematike dobro, če bi vzgojitelji 

poleg didaktičnega materiala, ki se uporablja v javnih vrtcih, uporabljali tudi materiale 

Montessori. S tem bi dopolnili učenje matematike v predšolskem obdobju. Otroci bi se tako 

učili matematiko na nezaveden način, hkrati pa bi se spomnili, kako rešiti matematični 

problem, ko bi naleteli na podobno izkušnjo, ki so jo doživeli pri delu z določenim 

materialom Montessori.  

Sama bi na področju matematike v vrtcu kombinirala uporabo materiala Montessori in 

didaktičnega materiala, ki se ga uporablja v javnih vrtcih, saj sem mnenja, da se otrok uči 

matematiko tudi ob spontani igri, česar pa pedagogika  Montessori ne pozna. Otrokom bi dala 

na razpolago material Montessori, in ko bi opazila, da jih zanima, bi jim ga predstavila na 

način, ki je predpisan. Material bi imel stalno mesto v igralnici, tako da bi bil dostopen vsem 

otrokom. Kateri matematični material Montessori bi jim dala na razpolago, bi bilo odvisno od 

tega, s katero matematično vsebino bi jih želela seznaniti. Z materiali Montessori bi otroci, ki 

bi jih določen material zanimal, delali v času spontane igre, pri vodenih matematičnih 

dejavnostih pa bi uporabila didaktične materiale, ki so v uporabi v javnih vrtcih (npr. različne 

merske pripomočke, ure, kocke,…). Z njimi bi se o tem tudi pogovarjala, jih spodbujala k 

razmišljanju o rešitvi problema, z njimi skupaj ugotavljala in izdelala diagrame… 

V vrtcu Montessori otrokom samo pokažejo, kako se dela z materialom, potem pa opazujejo 

in ne razlagajo toliko in na tak način kot v javnih vrtcih. Zato sem sama za kombinacijo 

obojega. Seveda pa je Vzgojni pristop Montessori najprej način življenja, ki zahteva korenito 

spremembo razmišljanja in delovanja odraslega. Ni vsak/-a vzgojitelj/-ica za uvajanje takih 

elementov in materialov v svoje delo. Sama sem mnenja, da naj vsak pri svojem delu 

uporablja materiale in načine, ki jih najbolje pozna in je pri delu z njimi najbolj samozavesten 

pri delu z otroki, saj bodo otroci tako pridobili največ znanja. Če nekdo ne vidi smisla v 

uporabi materialov Montessori v javnem vrtcu, jih verjetno ne bo uporabljal, tisti, ki v tem 

vidi smisel, jih bo verjetno uporabljal pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu. Važno je, da 

ima otrok v obeh primerih kar največ koristi pri usvajanju znanja. Zdi se mi, da ima 

vzgojitelj/-ica v javnem vrtcu veliko svobode pri odločanju, kako bo otrokom pomagala do 

čim več znanja. Če želi, z lahkoto vpelje nekaj elementov in materialov Montessori v svoje 
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delo, saj to ni nekaj, kar bi se lahko pojavljalo samo v vrtcih Montessori, ampak lahko to 

otroku ponudimo tudi doma, v javnem vrtcu ali kje drugje. Obstaja veliko internetnih strani, 

kjer lahko kupimo materiale Montessori za različna področja in jih ponudimo otrokom.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. CILJI RAZISKOVANJA 

V nalogi želim ugotoviti, katera didaktična sredstva uporabljajo vzgojitelji/ce na področju 

matematike. Zanima me, ali pri matematiki uporabljajo tudi matematične materiale 

Montessori in pri katerih matematičnih vsebinah. Zanima me tudi, koliko jih ima v igralnici 

matematični kotiček.  

 

2. METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 

Uporabila sem deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE 

V raziskovalnem delu me je zanimalo: 

- Koliko vzgojiteljev/ic v javnem vrtcu uporablja matematične didaktične materiale? 

- Katere didaktične materiale uporabljajo na področju matematike v vrtcu? 

- Ali imajo v igralnici matematični kotiček? 

- Koliko vzgojiteljev/ic pozna Montessori materiale za področje matematike in katere 

materiale? 

- Ali naštete Montessori matematične materiale uporabljajo pri vzgojnem delu in pri 

katerih matematičnih vsebinah? 

 

4. VZOREC 

Raziskovalno nalogo sem izvedla med vzgojitelji in vzgojiteljicami VVZ Antona Medveda v 

Kamniku in VVZ Trzin. Skupaj sem razdelila 45 vprašalnikov. Vrnjenih sem dobila 29. 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 26 vzgojiteljic in 3 vzgojitelji. Povprečna starost anketirancev 

znaša 35,5 let, povprečna delovna doba v vrtcu pa 12,3 leta. Osem vzgojiteljev/ic, ki delajo na 

mestu diplomirane/ga vzgojitelja/ce, ima višjo strokovno šolo, 15  jih ima visokošolsko 

izobrazbo, dva/e imata strokovno univerzitetno izobrazbo, štiri pa poklicno izobrazbo. 

 

5. POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Pri svojem delu sem uporabila kvantitativno raziskavo. Za zbiranje podatkov sem uporabila 

anonimni anketni vprašalnik, ki sem go oblikovala sama (v prilogi). Sestavljen je iz štirih 

vprašanj zaprtega tipa, enega vprašanja odprtega tipa, dve vprašanji pa vsebujeta lestvico 

trditev s petimi ocenami.  
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Anketiranje je potekalo teden dni, in sicer od 10.1.2011 do 17.1.2011. 

Podatke sem obdelala kvantitativno in kvalitativno. Rezultate sem predstavila s pomočjo 

odstotkov in v obliki tabele. 

 

6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

1. Najprej me je zanimalo, koliko vzgojiteljev/ic pri svojem delu uporablja didaktične 

materiale. 

 

Tabela št. 1: Ali pri svojem delu uporabljate didaktične materiale? 

ODGOVOR ŠTEVILO VZGOJITELJEV/IC 

 f f % 

Da 29 100% 

Ne 0 0% 

SKUPAJ 29 100% 

 

Vsi anketirani vzgojitelji in vzgojiteljice pri svojem delu uporabljajo didaktične materiale. 

Tudi sama sem pričakovala tak rezultat in bi bila presenečena, če bi kakšen od njih odgovoril, 

da ne uporablja didaktičnih materialov. 

 

2. Pri matematiki je uporaba didaktičnih matematičnih materialov zelo dobrodošla, saj otroku 

pomaga pri razumevanju osnovnih matematičnih pojmov. Zato me je zanimalo, če uporabljajo 

didaktične materiale na področju matematike. 

   

Tabela št. 2: Ali uporabljate didaktične materiale na področju matematike v vrtcu? 

ODGOVOR ŠTEVILO VZGOJITELJEV/IC 

 f f% 

Da 27 93,1% 

Ne 2 6,9% 

SKUPAJ 29 100% 

 

Bila sem zelo presenečena, ker sta dve vzgojiteljici odgovorili, da na področju matematike ne 

uporabljata didaktičnih materialov. Kot razlog sta navedli, da odkar sta zaposleni v vrtcu, 

delata v jasličnih skupinah (z otroki starimi 1-2 leti), ena izmed njih pa je navedla tudi razlog, 
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da v vrtcu nimajo na razpolago vseh didaktičnih materialov. Tudi delovno dobo imata 

najkrajšo od vseh anketirancev (ena vzgojiteljica v vrtcu dela 3 leta, druga pa komaj 1 leto). 

Vsi ostali vzgojitelji in vzgojiteljice na področju matematike v vrtcu uporabljajo didaktične 

materiale.  

 

3. Zanimalo me je, koliko vzgojiteljev/ic ima v igralnici matematični kotiček, kjer je otrokom 

ves čas na voljo različen matematični didaktični material in material za učenje matematike. 

 

Tabela št. 3: Ali imate v igralnici matematični kotiček? 

ODGOVOR ŠTEVILO VZGOJITELJEV/IC 

 f f% 

Da 14 48,3% 

Ne 15 51,7% 

SKUPAJ 29 100% 

 

Pri tem vprašanju sem pričakovala nekoliko večjo razliko med odgovoroma, saj nekatere 

vzgojiteljice svojih igralnic nimajo razdeljenih na kotičke ali pa med njimi ni kotička, ki je 

namenjen učenju matematike. Presenetilo me je to, da matematičnega kotička nima več kot 

polovica anketiranih vzgojiteljev/ic. Matematični kotiček ima 14 vzgojiteljev/ic, kar je 48,3%, 

igralnico brez matematičnega kotička pa ima 15 vzgojiteljev/ic, kar predstavlja 51,7%.  

 

4. Glede na to, da je Montessori didaktični material nekaj, česar ne srečamo vsak dan v javnih 

vrtcih, me je zanimalo, koliko anketiranih vzgojiteljev/ic pozna materiale Montessori za 

področje matematike. 

 

Tabela št. 4: Ali poznate matematične materiale Montessori? 

ODGOVOR ŠTEVILO VZGOJITELJEV/IC 

 f f% 

Da 14 48,3% 

Ne 15 51,7% 

SKUPAJ 29 100% 
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Skoraj polovica anketiranih vzgojiteljev/ic pozna Montessori matematične materiale, kar me 

je zelo presenetilo, saj sem pričakovala, da bo delež tistih, ki teh materialov ne poznajo, večji. 

14 vzgojiteljev/ic oz. 48,3% pozna Montessori matematične materiale, 15 oz. 41,7% vseh 

anketiranih vzgojiteljev/ic pa ne pozna Montessori materialov. 

 

5. Otrok se ne seznanja z matematičnimi pojmi samo, ko rokuje z materiali za učenje 

matematike, ampak tudi pri delu z materiali, ki niso matematični. Zanimalo me je, katere od 

naštetih materialov uporabljajo vzgojitelji/ce pri seznanjanju otrok z matematičnimi pojmi in 

za učenje matematike in kako pogosto.  

 

Tabela št. 5: Naštete materiale ocenite od 1 do 5, glede na to kako pogosto ga uporabljate  

(1 = nikoli; 2 = redko – enkrat na mesec; 3 = včasih – 2 krat na mesec; 4 = pogosto – 1 krat na 

teden ali več, 5 = zelo pogosto – 3 krat na teden ali več). 

DIDAKTIČNI 

MATERIAL 

POGOSTOST UPORABE 

 nikoli 

 

 

redko 

 

 

včasih 

 

 

pogosto 

 

 

zelo 

pogosto 

 

f 

 

f% 

 

f f% f f%  f f% f f% 

1. Naravni material 

(storži, drevesni listi…) 

1 3,4% 4 13,8% 11 38% 12 41,4% 1 3,4% 

2. Modeli geometrijskih 

teles 

5 17,2% 6 20,7% 9 31,1% 8 27,6% 1 3,4% 

3. Gumbi 5 17,2% 11 38% 8 27,6% 3 10,3% 2 6,9% 

4. Žoge 2 6,9% 2 6,9% 6 20,7% 12 41,4% 7 24,2% 

5. Sestavljanke in 

vstavljanke (žebljički) 

0 0% 2 6,9% 6 20,7% 10 34,5% 11 38% 

6. Ploščice različnih 

barv in oblik 

1 3,4% 4 13,8% 12 41,4% 10 34,5% 2 6,9% 

7. Škatle, zaboji, košare 

različnih velikosti 

1 3,4% 4 13,8% 12 41,4% 5 17,2% 7 24,2% 

8. Tehtnice 5 17,2% 13 44,8% 9 31,1% 2 6,9% 0 0% 
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 nikoli redko včasih pogosto Zelo 

pogosto 

 f f% f f% f f% f f% f f% 

9. Različni merski 

pripomočki 

5 17,2% 12 41,4% 9 31,1% 3 10,3% 0 0% 

10. Različni glasbeni 

inštrumenti 

1 3,4% 6 20,7% 6 20,7% 12 41,4% 4 13,8% 

11. Kalkulatorji in drugi 

predmeti s številkami 

5 17,2% 5 17,2% 8 27,6% 7 24,2% 4 13,8% 

12. Koledarji in ure 7 24,2% 6 20,7% 10 34,5% 3 10,3% 3 10,3% 

13. Družabne igre, ki 

vsebujejo štetje 

3 10,3% 4 13,8% 9 31,1% 5 17,2% 8 27,6% 

14. Različne 

razpredelnice in simboli 

1 3,4% 7 24,2% 10 34,5% 5 17,2% 6 20,7% 

15. Različne snovi kot 

so pesek, glina, voda… 

0 0% 10 34,5% 5 17,2% 9 31,1% 5 17,2% 

16. Različno velike 

posode in lončki 

0 0% 2 6,9% 9 31% 7 24,1% 11 38% 

17. Računalniški 

programi 

16 55,2% 7 24,2% 4 13,8% 1 3,4% 1 3,4% 

18. Barvne ogrlice za 

nizanje 

2 6,9% 9 31,1% 12 41,4% 5 17,2% 1 3,4% 

19. Kovanci in papirnat 

denar 

13 44,8% 14 48,3% 2 6,9% 0 0% 0 0% 

20. Različni diagrami 

razvrščanja 

2 6,9% 8 27,6% 9 31% 4 13,8% 6 20,7% 

100% anketiranih vzgojiteljev/ic predstavlja 29 oseb. 

 

Iz vprašalnikov sem razbrala, da največ vzgojiteljev/ic za področje matematike najpogosteje 

uporablja sestavljanke in vstavljanke (žebljičke). 38% jih uporablja našteti material vsaj 3 

krat na teden, 34,5% pa vsaj 1 krat na teden.  

Zelo pogosto uporabljajo tudi različno velike posode in lončke, saj jih vsaj 3 krat na teden 

uporablja ravno tako 38% vzgojiteljev/ic, vsaj 1 krat na teden pa 24,1 % anketiranih 
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vzgojiteljev/ic. Sledijo jim žoge, ki jih 24,2% vzgojiteljev/ic uporablja vsaj 3 krat na teden, 

41,4% anketiranih vzgojiteljev/ic pa jih uporablja vsaj enkrat na teden. 

Pogosto uporabljajo tudi naravne materiale (storže, drevesne liste), saj jih 41,4% 

vzgojiteljev/ic uporablja vsaj 1 krat na teden. 

Ploščice različnih oblik in barv in barvne ogrlice za nizanje vsaj dvakrat na mesec 

uporablja 41,4% anketiranih vzgojiteljev/ic. 

 

Najredkeje uporabljan didaktičen material med naštetimi so računalniški programi, saj jih 

kar več kot polovica (55,2%) anketiranih nikoli ne uporablja. Verjetno je vzrok tudi, ker 

računalnik ni na voljo v igralnici, da bi lahko otroci delali z njim, in pa starost otrok (nekaj 

vzgojiteljic dela pri najmlajših otrocih, starih od 1 – 2 leti in od 2 – 3 leta). 

Tudi kovance in papirnat denar zelo redko uporabljajo oz. ga ne. Kovancev in papirnatega 

denarja nikoli ne uporablja 44,8% anketiranih vzgojiteljev/ic, 48,3% pa jih uporablja redko 

(enkrat na mesec). 

 

Nekatere vzgojiteljice so napisale opombo, da so v času svojega dela v vrtcu delale samo pri 

najmlajših otrocih, starih od 1 – 2 leti, zato določenih materialov (koledarjev in ur, tehnic, 

različnih merskih pripomočkov, različnih diagramov razvrščanja, kovancev in papirnatega 

denarja, računalnika, kalkulatorjev in drugih predmetov s številkami, družabnih iger, ki 

vsebujejo štetje) niso uporabile nikoli. Če bi delale v starejših skupinah otrok bi ga verjetno 

uporabile.  

 

6. Maria Montessori je za vsako področje razvila materiale, s katerimi otrok dela in razvija 

svoje sposobnosti ter se uči. Tudi za področje matematike obstajajo prav posebni materiali, 

zato me je zanimalo, koliko vzgojiteljev/ic pozna naštete matematične materiale Montessori 

in katere. 

 

Razpredelnica št. 6: Vsak material  Montessori ocenite od 1 do 5 glede na to, ali ga poznate in 

ali ste ga že kdaj uporabili (1 = ga ne poznam; 2 = ga poznam, a ga ne uporabljam; 3 = enkrat 

sem ga uporabil/-a; 4 = občasno ga uporabim; 5 = pogosto ga uporabim). 
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MONTESSORI 

MATERIAL 

POZNANJE IN UPORABA 

 ga ne 

poznam 

ga poznam, 

a ga ne 

uporabljam 

enkrat sem 

ga 

uporabil/a 

občasno ga 

uporabim 

pogosto ga 

uporabljam 

 

f f% f f% f f% f f% f 

 

f% 

 

1. Klade z valji 16 55,2% 9 31% 3 10,3% 1 3,4% 0 0% 

2. Roza stolp 15 51,7% 9 31% 1 3,4% 4 13,8% 0 0% 

3. Rjave stopnice 16 55,2% 10 34,5% 2 6,9% 1 3,4% 0 0% 

4. Rdeče in Rdeče – 

modre palice 

17 58,6% 9 31% 2 6,9% 1 3,4%   

5. Barvni valji 13 44,8% 13 44,8% 3 10,3% 0 0% 0 0% 

6. Predstavitveni 

pladenj geometrijskih 

likov 

12 41,4% 13 44,8% 2 6,9% 2 6,9% 0 0% 

7. Konstrukcijski 

trikotnik 

16 55,2% 10 34,5% 1 3,4% 2 6,9% 0 0% 

8. Geom. telesa in 

osnovne ploskve geom. 

teles 

13 44,8% 10 34,5% 4 13,8% 2 6,9% 0 0% 

9. Peščena števila 17 58,6% 11 38% 1 3,4% 0 0% 0 0% 

10. Zaboj s palčkami 15 51,7% 11 38% 3 10,3% 0 0% 0 0% 

11. Številke in 

kamenčki  

13 44,8% 13 44,8% 1 3,4% 1 3,4% 1 3,4% 

12. Tabla najst 21 72,4% 7 24,1% 1 3,4% 0 0% 0 0% 

100% anketiranih vzgojiteljev predstavlja 29 oseb. 

 

Iz izpolnjenih vprašalnikov sem razbrala, da velika večina anketiranih vzgojiteljev/ic ne 

pozna naštetih Montessori materialov, saj več kot 50% udeležencev ne pozna 8 materialov od 

12. Najmanj anketirancev pozna Tablo najst. Kar 72,4% (21 oseb) jih je odgovorilo, da je ne 

poznajo. 58,6% (17) anketiranih oseb ne pozna Peščenih števil in Rdečih in Rdeče – modrih 

palic. Naslednje pa so Klade z valji, Rjave stopnice in Konstrukcijski trikotnik, saj je 
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55,2% vseh anketiranih vzgojiteljev/ic obkrožilo, da teh materialov ne poznajo. Več kot 50% 

vseh anketiranih oseb ne pozna tudi Roza stolpa in Zaboja s palčkami. 

Samo ena oseba pogosto uporablja Številke in kamenčke in to je edini material, ki je pogosto 

uporabljan. Vsi ostali materiali so bili uporabljeni samo enkrat, nekaj materialov pa 

vzgojitelji/ce občasno uporabijo ali pa ga poznajo, vendar ga ne uporabljajo. Večinoma teh 

materialov ne uporabljajo, ker jih nimajo na razpolago.  

Roza stolp občasno uporabijo štiri vzgojiteljice, Predstavitveni pladenj geometrijskih 

likov, Konstrukcijski trikotnik in Geometrijska telesa in osnovne ploskve geometrijskih 

teles pa dve vzgojiteljici. 

Ena vzgojiteljica občasno uporabi Klade z valji. Ravno tako ena vzgojiteljica občasno 

uporabi Rjave stopnice, Rdeče in Rdeče-modre palice ter Številke in kamenčke, vendar 

vsak material uporablja druga vzgojiteljica. 

 

Tiste anketirane osebe, ki določen material uporabljajo oz. so ga uporabile, so odgovorile tudi 

na vprašanje, pri katerih vsebinah ga uporabljajo oz. so ga uporabile. Odgovori so bili sledeči:  

Klade z valji uporabljajo pri razvrščanju, ena vzgojiteljica pa je napisala, da jih uporablja pri 

vzporedni igri. 

Roza stolp uporabljajo pri primerjavi velikosti od najmanjšega do največjega, za razvijanje 

fine motorike, spoznavanje zaporedja, ena anketirana vzgojiteljica pa ga uporablja tudi pri 

štetju. 

Rjave stopnice ena vzgojiteljica uporablja pri štetju, ena pa pri vzporedni igri. Ostale 

anketirane vzgojiteljice niso odgovorile na vprašanje. 

Rdeče in Rdeče – modre palice uporabljajo pri spoznavanju zaporedja, razvrščanju po 

velikosti in pri merjenju, ena vzgojiteljica pa jih uporablja pri štetju, razvrščanju po barvi in 

spoznavanju pojmov naraščajoče – padajoče. 

Barvne valje so uporabile pri geometriji in razvrščanju. 

Predstavitveni pladenj geometrijskih likov ena anketirana vzgojiteljica uporablja oz. ga je 

uporabila pri spoznavanju osnovnih geometrijskih oblik, ena pa ga uporablja pri igri po želji 

otrok. 

Konstrukcijski trikotnik uporablja ena vzgojiteljica pri štetju in pri sestavljanju, ena pa pri 

vzporedni igri. 

Geom. telesa in osnovne ploskve geom. teles uporabljajo oz. so ga uporabile pri geometriji, 

ena pa jih je uporabila pri igri po želji otrok. 
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Peščena števila je uporabila samo ena vzgojiteljica, in sicer pri štetju, tri vzgojiteljice pa so 

pri štetju enkrat uporabile Zaboj s palčkami. 

Številke in kamenčke sta uporabili dve vzgojiteljici, in sicer pri štetju in pri prirejanju. 

Tablo najst je enkrat uporabila samo ena vzgojiteljica, ki pa ni napisala, pri kateri vsebini. 

Rezultati so me presenetili, saj sem pričakovala, da je Montessori material manj poznan, kot 

se je izkazalo v anketnih vprašalnikih. Tudi če vzgojitelji/ce določen material poznajo, sem 

predvidevala, da ga ne uporabljajo, saj v javnih vrtcih največkrat ta material ni na razpolago. 

 

Povzetek ugotovitev: 

Ugotovila sem, da matematične didaktične materiale uporabljajo vsi anketirani vzgojitelji in 

vzgojiteljice, od tega jih ima 14 od 29 anketiranih vzgojiteljev in vzgojiteljic v igralnici tudi 

matematični kotiček. Najbolj pogosto uporabljan material od naštetih v vprašalniku (v prilogi) 

so sestavljanke in vstavljanke (žebljički), saj jih 11 od 29 anketiranih vzgojiteljev in 

vzgojiteljic uporablja vsaj trikrat na teden, 10 od 29 pa vsaj enkrat na teden. Računalnik je 

pripomoček, ki ga anketirani vzgojitelji in vzgojiteljice najmanj pogosto uporabijo, saj ga 16 

od 29 anketirancev sploh ne uporablja, le en anketirani vzgojitelj oz. vzgojiteljica pa ga 

uporablja vsaj trikrat na teden. Verjetno je vzrok starost otrok v skupini ali pa računalnika 

nimajo na razpolago. 

matematične materiale Montessori pozna 14 od 29 anketiranih vzgojiteljev in vzgojiteljic. 

Sama sem pričakovala, da jim bodo materiali Montessori manj poznani, saj ta pedagoški  

koncept pri nas ni tako zelo razširjen, čeprav se mi zdi, da se število vrtcev Montessori in 

ostalih alternativnih vrtcev povečuje. Odgovori pri tem, ali poznajo materiale Montessori, 

naštete v vprašalniku (v prilogi), so si zelo podobni, saj večina anketiranih vzgojiteljev in 

vzgojiteljic večine materialov ne pozna. Najbolj poznan jim je Predstavitveni pladenj 

geometrijskih likov, saj ga pozna 17 od 29 anketiranih vzgojiteljev in vzgojiteljic, od tega so 

ta material uporabili štirje vzgojitelji oz. vzgojiteljice. Od matematičnih materialov 

Montessori najmanj anketiranih vzgojiteljev in vzgojiteljic pozna Tablo najst, saj jih kar 21 od 

29 ne pozna omenjenega materiala, samo en vzgojitelj oz. vzgojiteljica pa ga je enkrat 

uporabil/-a. 

Z materiali Montessori si vzgojitelji in vzgojiteljice, ki ta material uporabljajo oz. so ga 

uporabili, najpogosteje pomagajo pri matematičnih vsebinah kot so štetje, razvrščanje in 

geometrija. Seveda pri določeni matematični vsebini uporabijo material, ki je za določeno 

vsebino najprimernejši. Tako za štetje uporabljajo materiale, kot so Roza stolp, Rjave 

stopnice, Rdeče in Rdeče – modre palice, Konstrukcijski trikotnik, Peščena števila, Zaboj s 
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palčkami ter Številke in kamenčke. Za razvrščanje uporabljajo oz. so uporabili/-e Klade z 

valji, Rdeče in Rdeče – modre palice in Barvne valje. Pri geometriji pa si pomagajo z 

Barvnimi valji, Predstavitvenim pladnjem geometrijskih likov in Geometrijskimi telesi in 

njihovimi osnovnimi ploskvami.  

Nekateri anketirani vzgojitelji oz. vzgojiteljice otrokom ponudijo nekatere materiale tudi pri 

prosti igri oz. pri igri po želji otrok. 
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ZAKLJUČEK 

Matematika je področje, ki ga nekateri obožujejo, drugi pa sovražijo, vsi pa se zavedajo kako 

pomembno je. Sama kot osnovnošolka in srednješolka matematike nisem preveč marala. 

Mnenje sem spremenila, ko sem se seznanila s predmetom matematike na Predšolski vzgoji. 

Matematiko sem vzljubila in zato želim tudi svojim otrokom in otrokom v vrtcu predstaviti 

matematiko kot prijetno izkušnjo. Napisati diplomsko nalogo s področja, ki ga včasih nisem 

marala, mi je predstavljalo izziv, hkrati pa sem se naučila, kako na najbolj prijeten način 

predstaviti matematiko predšolskim otrokom.  

Matematika je pomembno področje, ki ga je potrebno skrbno načrtovati in skrbno izbrati 

didaktične materiale, s katerimi otroke seznanimo z osnovnimi matematičnimi pojmi in jim s 

tem približamo matematiko. Preko anonimnega vprašalnika sem ugotovila, da vzgojiteljice 

resno jemljejo področje matematike in uporabo didaktičnega materiala na omenjenem 

področju. Vse vzgojiteljice pri seznanjanju otrok z matematičnimi pojmi in učenju 

matematike uporabljajo didaktični material, saj se zavedajo, kako pomembno je, da otroci 

pridejo do izkušenj in znanj preko lastne dejavnosti. 

Pri prebiranju literature, ki sem jo uporabila pri pisanju diplomske naloge, sem se seznanila z 

veliko zanimivimi didaktičnimi materiali, tako z materiali Montessori, kot z materiali, ki jih 

uporabljamo v javnih vrtcih,  ki jih bom sama zagotovo uporabila pri delu v vrtcu.  

Materiali Montessori so me navdušili in zato sem jih želela vključiti v diplomsko nalogo. 

Dobro je, če otrokom ponudimo nekaj novega, nekaj, česar nimajo doma vsak dan na 

razpolago, zato pa se s tem srečajo v vrtcu in razvijajo svoje sposobnosti. Mislim, da imajo 

vzgojitelji/-ce v javnih vrtcih več svobode pri izbiri didaktičnih materialov kot v vrtcih 

Montessori. V javnih vrtcih lahko uporabijo materiale, ki jih uporabljajo v vrtcih Montessori, 

medtem ko imajo v slednjih možnost izbirati samo med didaktičnimi materiali Montessori. 

Zato bi vzgojitelji/-ce to lahko večkrat izkoristile in otrokom ponudile nekaj novega, nekaj, 

kar bo otroke pritegnilo in bodo z veseljem pridobivali izkušnje, ne samo na matematičnem 

področju ampak na vseh področjih. Didaktični material Montessori otroke pritegne in z njim z 

veseljem delajo ter tako usvajajo znanja iz različnih področij. Seveda pa, če nekdo ne vidi 

smisla v uporabi takih didaktičnih materialov in če meni, da otrok od tega ne bo odnesel nič 

več znanja, jim verjetno česa takega tudi ne bo ponudil.  

Otrok se z matematiko srečuje vsakodnevno, vzgojitelji pa smo mu lahko v pomoč pri 

doseganju znanj in izkušenj. Pomembno je, da mu skušamo organizirati čim več raznovrstnih 

izkušenj, omogočiti delo z različnimi didaktičnimi pripomočki in mu postavljati izzive ter 



Banič, J. (2012). Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 
 

61 
 

tako matematiko narediti za otroke še bolj privlačno, ne glede na to ali uporabimo material 

Montessori ali ne. Pomembno je, da otroci z veseljem usvajajo določena znanja in spretnosti. 
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PRILOGA 

 

Vprašalnik 

Sem Jožica Banič in končujem študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani.  V sklopu diplomske naloge želim raziskati, katera didaktična sredstva na področju 

matematike najbolj pogosto uporabljate. Prijazno vas naprošam, da izpolnite spodnji 

vprašalnik. Vprašalnik je anonimen, vaši podatki pa bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalne namene. 

 Za Vaše sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

Jožica Banič 

Spol:     M       Ž 

Starost: _________________________________________  

Število let delovne dobe v vrtcu: _____________________ 

Stopnja izobrazbe:  a) srednja poklicna 

                                  b) višja strokovna 

                                  c) visoka strokovna 

                                  d) strokovna univerzitetna 

 

1. Pri spodnjih vprašanjih obkrožite izbrani odgovor. 

Ali pri svojem delu uporabljate didaktične materiale?                                   Da                  Ne   

Ali uporabljate didaktične materiale na področju matematike v vrtcu?         Da                  Ne 

Ali imate v igralnici matematični kotiček?                                                     Da                 Ne 

Ali poznate matematične materiale Montessori?                                            Da                 Ne 
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2. V  vprašanju so naštete trditve v zvezi z uporabo didaktičnih materialov na področju 

matematike v vrtcu. Vsak material ocenite od 1 do 5 glede na to, kako pogosto ga 

uporabljate pri pedagoškem delu.  

5 = zelo pogosto (3 krat na teden ali več)     3 = včasih (2 krat na mesec)     1 = nikoli 

4 = pogosto (1 krat na teden ali več)        2 = redko (1 krat na mesec) 

Za področje matematike uporabljam… 1 2 3 4 5 

1. Naravne materiale (storže, drevesne liste…) 1 2 3 4 5 

2. Modele geometrijskih teles 1 2 3 4 5 

3. Gumbe 1 2 3 4 5 

4. Žoge 1 2 3 4 5 

5. Sestavljanke in vstavljanke (žebljički) 1 2 3 4 5 

6. Ploščice različnih barv in oblik 1 2 3 4 5 

7. Škatle, zaboje, košare različnih velikosti 1 2 3 4 5 

8. Tehtnice 1 2 3 4 5 

9. Različne merske pripomočke 1 2 3 4 5 

10. Različne glasbene inštrumente 1 2 3 4 5 

11. Kalkulatorje in druge predmete, ki prikazujejo številke (npr. 

telefon, blagajna za igro trgovina, ploščice s številkami, plastični 

denar…) 

1 2 3 4 5 

12. Koledarje in ure 1 2 3 4 5 

13. Družabne igre, ki vsebujejo štetje (npr. človek ne jezi se, 

domino…) 

1 2 3 4 5 

14. Različne razpredelnice in simbole (npr. simbole za vreme, ki 

jih otroci razvrstijo v razpredelnico…) 

1 2 3 4 5 
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15. Različne snovi, kot so pesek, glina, voda… 1 2 3 4 5 

16. Različno velike posode in lončke 1 2 3 4 5 

17. Računalnik 1 2 3 4 5 

18. Barvne ogrlice za nizanje 1 2 3 4 5 

19. Kovance in papirnat denar 1 2 3 4 5 

20. Različne diagrame razvrščanja (npr. drevesni diagram, 

Carrolov diagram…) 

1 2 3 4 5 

 

3. Spodnja vprašanja se nanašajo na matematične materiale Montessori. Vsak material 

ocenite od 1 do 5 glede na to, ali material poznate in ali ste ga že kdaj uporabili. 

5 = pogosto ga uporabljam 3 = enkrat sem ga uporabil/-a 1 = ga ne poznam 

4 = občasno ga uporabim   2 = ga poznam, vendar ga ne uporabljam 

Material 1 2 3 4 5 

1. Klade z valji            

1 2 3 4 5 

2. Roza stolp    

1 2 3 4 5 

3. Rjave stopnice   

1 2 3 4 5 

4. Rdeče in rdeče – modre palice   

1 2 3 4 5 
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5. Barvni valji    

1 2 3 4 5 

6. Predstavitveni pladenj geometrijskih likov     

1 2 3 4 5 

7. Konstrukcijski trikotnik     

1 2 3 4 5 

8. Geometrijska telesa in osnovne ploskve geometrijskih teles         

 

1 2 3 4 5 

9. Peščena števila    

1 2 3 4 5 

10. Zaboj s palčkami    

1 2 3 4 5 

11. Številke in kamenčki    

1 2 3 4 5 

12. Tabla najst    

1 2 3 4 5 

 



Banič, J. (2012). Didaktični materiali pri matematiki v vrtcu. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 
 

67 
 

Če kateri material od zgoraj navedenih uporabljate oz. ste ga uporabili, potem odgovorite tudi 

na spodnje vprašanje.  

4. Pri katerih matematičnih vsebinah uporabljate določen material Montessori? 

1. Klade z valji ______________________________________________________________ 

2. Roza stolp ________________________________________________________________ 

3. Rjave stopnice ____________________________________________________________ 

4. Rdeče in rdeče – modre palice ________________________________________________ 

5. Barvni valji _______________________________________________________________ 

6. Predstavitveni pladenj geometrijskih likov _______________________________________ 

7. Konstrukcijski trikotnik _____________________________________________________ 

8. Geometrijska telesa in osnovne ploskve geometrijskih teles _________________________ 

9. Peščena števila ____________________________________________________________ 

10. Zaboj s palčkami __________________________________________________________ 

11. Številke in kamenčki _______________________________________________________ 

12. Tabla najst _______________________________________________________________ 

 

 


