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Povzetek  

Učitelju njegova avtonomnost omogoča izbiro učnih metod, oblik in didaktičnih sredstev za 

načrtovanje vzgojno izobraževalnega procesa. Za dodatno motivacijo in boljše učenčevo 

razumevanje podanega znanja pa naj bi učitelj uporabljal tudi različna konkretna ponazorila in 

didaktična sredstva, ki matematičnim vsebinam dajejo določen smisel (Program osnovna šola 

matematika. Učni načrt, 2011). Ena izmed podpornic uporabe različnih materialov v 

preteklosti je bila Maria Montessori. Po njenem mnenju uspešnega učenja ni mogoče 

uresničiti zgolj s poslušanjem besed, temveč je potrebna otrokova izkušnja. Zato je tako 

pomembno, da zna učitelj za učence pripraviti ustrezno okolje, ki jih spodbuja k 

izobraževanju oziroma k izvajanju dejavnosti (Montessori, 2011). V magistrskem delu smo se 

osredinili na uporabo didaktičnih sredstev, natančneje na uporabo montessori materiala pri 

pouku matematike od 1. do 5. razreda javne osnovne šole. Predstavili smo osnovne 

značilnosti montessori pedagogike, način poučevanja v montessori šolah in vključevanje 

različnih montessori materialov v učni proces. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega 

vprašalnika raziskali poznavanje montessori materialov med razrednimi učitelji, ki poučujejo 

matematiko in primerjali uporabo tako montessori materialov kot drugih didaktičnih sredstev 

pri pouku matematike v javni osnovni šoli z njihovo uporabo v montessori šolah. Osredinili 

smo se na mnenje učiteljev o montessori pedagogiki in možnosti uporabe montessori 

materialov pri pouku matematike v javni osnovni šoli ter ugotavljali dejavnike, ki vplivajo na 

pogostost uporabe didaktičnih sredstev. Zanimala nas je tudi povezanost uporabe montessori 

elementov z delovno dobo razrednih učiteljev.  

Prišli smo do ugotovitev, da so učitelji v javni osnovni šoli večinoma naklonjeni montessori 

pedagogiki in pri svojem delu v razredu uporabljajo tudi nekatere montessori elemente, ki so 

glede na pouk mogoči. Učitelji uporabljajo tudi t. i. montessori material in z njegovo pomočjo 

učencem predstavljajo nove vsebine. S primerjavo uporabe didaktičnih sredstev v javni 

osnovni šoli in montessori materialov v montessori šoli, smo ugotovili, da se med seboj 

razlikujeta. Največja razlika je ta, da montessori material predstavlja temelj poučevanja in 

učenja v montessori šoli, v nasprotju z didaktičnimi sredstvi v javni osnovni šoli, ki so zgolj 

pripomoček pri poučevanju. Posledica tega je drugačen način uporabe montessori materialov 

v javni osnovni šoli in tudi splošna uporaba didaktičnih sredstev pri pouku matematike. 

Opazili smo razlike pri seznanjenosti z montessori pedagogiko in uporabo montessori 

elementov med učitelji s krajšo in daljšo delovno dobo. V primerjavi z učitelji z daljšo 

delovno dobo, so učitelji s krajšo delovno dobo bolje seznanjeni z montessori pedagogiko, 

prav tako pa je uporaba montessori elementov pri pouku, ki ga vodijo učitelji s krajšo delovno 

dobo, večja. 

 

KLJUČNE BESEDE: montessori pedagogika, montessori material, pouk matematike, 

razredni učitelj, javna osnovna šola. 

  



iv 
 

 

 

  



v 
 

Abstract  

Teacher’s autonomy enables him to choose teaching methods, forms and didactic tools for 

planning the educational process. For additional motivation and better understanding of the 

student’s knowledge, the teacher should also use various concrete illustrations and didactic 

tools that give mathematical content a certain meaning (Elementary School Mathematics 

Program. Curriculum, 2011). One of the supporters of the use of various materials in the past 

was Maria Montessori. According to her successful learning cannot be achieved simply by 

listening to words, but a child’s experience is needed. That is why it is so important that the 

teacher knows how to prepare an appropriate environment for students, which encourages 

them to educate or to carry out activities (Montessori, 2011). In the master’s thesis, we 

focused on the use of didactic tools, more specifically on the use of montessori material in 

mathematics lessons from 1
st
 to 5

th
 grade of public primary school. We presented the basic 

features of montessori pedagogy, the way of teaching in Montessori schools and the inclusion 

of various montessori materials in the learning process. In the empirical par, we used a 

questionnaire to investigate the knowledge of montessori materials among primary teachers 

who teach mathematics and compared the use of montessori materials and other teaching aids 

in mathematics teaching in public primary school with their use in Montessori schools. We 

focused on teachers’ opinions on montessori pedagogy and the possibilities of using 

montessori materials in mathematics lessons in public primary schools, and identifies factors 

that affect the frequency of use of teaching aids. We were also interested in the connection 

between the use of montessori elements and the working life of primary teachers. 

We came to the conclusion that teachers in public primary schools are in favour of montessori 

pedagogy and they use some montessori elements in their class. Teachers also use so-called 

montessori material which helps pupils understand new contents. We found out that the use of 

teaching aids in primary school and montessori materials in montessori school differ from 

each other. The biggest difference is that montessori material are the main foundation of 

teaching and learning in montessori school in contradiction with teaching aids in public 

primary school that are only helping to achieve the aims. Because of this montessori material 

in public primary schools and teaching aids have different meaning in mathematical classes. 

We noticed the difference between teachers with shorter and longer length of service in the 

working life of primary teacher about knowingness of montessori pedagogy and the use of 

montessori elements. Teachers with shorter length of service are better introduced to 

montessori pedagogy as well as in use of montessori elements at class compared to the 

teachers with longer length of service.  

 

KEY WORDS: montessori pedagogy, montessori material, mathematics lessons, primary 

teacher, public primary school. 
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I. Uvod 

»Pomagaj mi, da naredim sam!« (Montessori, 2009, str. 193) 

Učiteljeva naloga pri poučevanju je učencem čim bolj približati obravnavano vsebino na 

zanimiv, lahko tudi zabaven način. Za učence v nižjih razredih osnovne šole je zelo 

pomembna uporaba konkretnega materiala, s katerim lahko rokujejo. V Učnem načrtu za 

matematiko (2011) je med didaktičnimi priporočili zapisano, da je v prvih razredih treba 

izhajati iz učenčevih izkušenj iz vsakdanjega življenja (Program osnovna šola matematika. 

Učni načrt, 2011). V preteklosti učiteljeva vloga ni bila tako usmerjena v to, da bi iskali 

različne načine poučevanja, s katerimi bi se svojim učencem lahko bolj približali. Zadnja 

desetletja pa se učitelji vse bolj trudijo, da zadovoljijo učenčeve potrebe pri osvajanju novih 

znanj.  

Matematika je predmet, ki v veliki meri doseže abstraktno mišljenje. Z uporabo različnih 

didaktičnih sredstev učencem omogočamo, da povezujejo svoje izkušnje iz vsakdanjega 

življenja z novo pridobljenim znanjem. Poleg tega jih lahko uporabljajo tudi kot pripomočke 

za raziskovanje (Carbonneau, Marley in Selig, 2013; Swan in Marshall, 2010). Zato je tako 

pomembno, da zna učitelj za učence pripraviti ustrezno okolje, ki jih spodbuja k 

izobraževanju oziroma k izvajanju dejavnosti (Montessori, 2011).  

Lillard (2005) predstavi raziskave v psihologiji, ki kažejo, da je Montessori način poučevanja 

primernejši za poučevanje otrok, kot naš tradicionalni način v javni osnovni šoli. Za 

uspešnejši sistem poučevanja bi se bilo treba vrniti popolnoma na začetek in preoblikovati 

temelje šolstva, ki so zdaj osredinjeni na otroke kot skupino in ne na posameznika (Lillard, 

2005). Vse se seveda začne pri otrokovem zgodnjem razvoju in iz tu je potrebno tudi izhajati.  

V teoretičnem delu smo predstavili različne pojme, kot so montessori pedagogika, montessori 

elementi, montessori šola. Del teoretičnega dela je namenjeno predvsem montessori šoli in 

uporabi montessori materiala pri pouku matematike. Zanimal nas je potek pouka v montessori 

šoli in način dela učiteljev z otroki. S teoretičnim delom smo pridobili vpogled v montessori 

pedagogiko in na podlagi poznavanja dela v javni osnovni šoli poskušali razumeti način dela 

v montessori šoli. Spoznali smo tudi nekaj montessori materialov, ki se uporabljajo pri pouku 

matematike v javni osnovni šoli. V empiričnem delu smo se osredinili na uporabo montessori 

materiala v javni osnovni šoli pri pouku matematike. Primerjali smo način dela z materialom 

v montessori šoli, ki smo ga spoznali v teoretičnih izhodiščih, z uporabo didaktičnih sredstev 

pri pouku matematike v javni osnovni šoli.  
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II. Teoretična izhodišča 

1 Didaktična sredstva 

1.1 Otrokov razvoj 

Otrokov miselni razvoj se začne z miselnimi strukturami novorojenčkov in dojenčkov 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Spretnosti, ki jih otrok na novo usvoji, se 

reprezentirajo kot kognitivne strukture, ki jih je Piaget poimenoval sheme. Kognitivne 

strukture uporabljamo, da usmerjamo in vodimo naše vedenje (Hayes in Orrell, 1998). 

Miselni razvoj se zaključi v obliki abstraktnih miselnih operacij, to je z višjimi miselnimi 

strukturami, ki so značilne za otroke starejše od sedmih let (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009).  

Piaget je z raziskovanjem otrokovega mišljenja ugotovil, da se otrokov svet bistveno razlikuje 

od odraslega (Labinowicz, 1989). Zanimalo ga je, kako otrok razume svet in kako pridobiva 

znanje, ki se kasneje izgradi v organizirano in strukturirano obliko (Piaget 1952, 1954, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Raziskoval je, kako otroci razmišljajo, kako poteka 

razvoj mišljenja od konkretnih izkušenj do abstraktnega znanja in kako otrok svoje znanje 

konstruira. Ugotavljal je tudi starostna obdobja za razumevanje določenih konceptov (Piaget 

1926, 1970, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

Spoznal je, da na intelektualni razvoj otroka vplivajo različni dejavniki in ni mogoče 

izpostaviti le enega, ki bi prevladal. Izpostavil je dejavnik dozorevanja, fizične izkušnje, 

socialne izkušnje in ekvilibracijo (Labinowicz, 1989). 

Ekvilibrium je ravnotežje dveh procesov, asimilacije in akomodacije ali drugače, ravnotežje 

med notranjimi dejavniki otroka in njegovim okoljem. Ekvilibracija je po Piagetevem mnenju 

najpomembnejša, saj na intelektualni razvoj vpliva tako, da povezuje ostale tri dejavnike in 

skrbi za napredovanje otroka na višje nivoje mišljenja. Predvsem pa poudari integracijo med 

vsemi štirimi dejavniki (Labinowicz, 1989).  

V magistrskem delu se bomo osredinili na obdobje razredne stopnje osnovne šole. Sem 

uvrščamo otroke, ki vstopijo v 1. razred in v istem koledarskem letu dopolnijo 6 let ter vse 

otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, ko so stari približno 11 let (Zakon o osnovni šoli, 

2016).  

Na osnovi svojih raziskovanj je Piaget izoblikoval 4 faze kognitivnega razvoja otroka.  

 Od rojstva do približno drugega leta starosti je otrok v senzorno-motorični fazi. 

Informacije, ki jih prejme, interpretira s pomočjo svojih čutil, hkrati pa se uči 

koordinirati svoje mišice.  

 Drugo obdobje kognitivnega razvoja je predoperacijska faza, kjer otrok razvija jezik in 

se njegov egocentrizem postopoma zmanjšuje. Piaget meni, da je egocentrizem eden 

od razlogov, zakaj otroci pred sedmim letom starosti niso sposobni razumeti sveta 
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izven sebe. To se spremeni z leti, ko otrok pridobiva izkušnje in se egocentrizem 

zmanjša do te stopnje, da si zna predstavljati stvari tudi iz stališča nekoga drugega 

(Hayes in Orrell, 1998). Manfreda Kolar (Labinowicz, 1991, str. 112–113, Hughes, 

1986, str. 13–14, v 2006) zapiše, da so otroci v tem obdobju še vedno zelo podvrženi 

tistemu, kar vidijo. Težko se vživijo v vlogo nekoga drugega, niso sposobni 

preprostega logičnega sklepanja in ne zmorejo miselnega obrata akcije 

(ireverzibilnost) (Labinowicz, 1991, str. 112–113, Hughes, 1986, str. 13–14, v 

Manfreda Kolar, 2006). Primer: otrok se nauči, da je 4 · 4 = 16, vendar ne zmore 

razumeti, da je 16 : 4 = 4.  

Prvi dve fazi Piaget poimenuje tudi pripravljalni ali predlogični stopnji kognitivnega razvoja, 

ki otroka pripravljata na naslednji dve fazi, ki ju imenuje stopnji naprednejšega, logičnega 

mišljenja (Labinowicz, 1989). 

 Tretja faza kognitivnega razvoja se imenuje konkretno-operacijska faza (Hayes in 

Orrell, 1998). S sedmim letom naj bi bili otroci sposobni logičnega razmišljanja. 

Začnejo se zavedati reverzibilnih pojavov v njihovem okolju. Pojme sicer intenzivno 

razvijajo, vendar je večina otrok še vedno na eni razvojni stopnji nižje (Labinowicz, 

1991, str. 112–113, Hughes, 1986, str. 13–14, v Manfreda Kolar, 2006).  

 Zadnjo, četrto, fazo imenuje formalno-operacijska, kjer je otrokovo mišljenje že na 

nivoju odraslega in lahko razmišlja abstraktno. Po mnenju Piageta je to najvišja oblika 

mišljenja, ki jo lahko doseže in kjer ga egocentrizem ne ovira več pri pridobivanju 

znanja (Hayes in Orrell, 1998). 

Vrstni red prehajanje med fazami otrokovega miselnega razvoja je stalen. Faze si sledijo tako, 

kot so opisane zgoraj. Hitrost prehajanja iz ene v drugo fazo pa se od otroka do otroka 

razlikuje. Medtem ko nekateri otroci prej dosežejo višjo stopnjo razvoja, lahko drugi dlje časa 

ostanejo na nižjih stopnjah, nekateri pa višjih miselnih stopenj nikoli ne dosežejo. Stopnje so 

med seboj povezane in se ne pojavljajo naenkrat, ampak se v razvoju otroka prekrivajo 

(Labinowicz, 1989). 

1.2 Opredelitev pojma didaktično sredstvo 

Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, so fizične izkušnje eden od štirih dejavnikov, ki po 

mnenju Piageta vplivajo na razvoj. Otrok pri manipuliranju z objekti v svojem okolju 

spontano in neposredno pridobiva izkušnje. Njegove naloge so opazovanje, poslušanje, 

tipanje, okušanje in vonjanje. Pridobiva tudi logično-matematične izkušnje, ki se nanašajo na 

objekte, s katerimi rokuje. Spoznanja, ki jih medtem pridobi, so posledica akcij, ki jih na teh 

objektih izvaja (Piaget in Inhelder, 1982, Thomas, 1992, v Batistič Zorec, 2013). 

Piaget pravi: »Izkušnje so vedno nujne za intelektualni razvoj … posameznik mora biti 

aktiven, mora transformirati stvari in odkrivati strukturo lastne dejavnosti s predmeti.« 

(Labinowicz, 1989, str. 230). Prav materiali, s katerimi otroci manipulirajo na začetku 

njihovega šolanja, spodbujajo mišljenje in miselni razvoj (Labinowicz, 1989). Učitelji učni 

proces olajšujejo in izboljšujejo z uporabo različnih učnih oblik in učnih metod. Rezultati 
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številnih didaktičnih, psiholoških in socioloških raziskav dokazujejo, da so didaktična 

sredstva eden izmed elementov, ki vodijo do boljših učnih rezultatov (Kubale, 2003).  

Med branjem literature naletimo na različna poimenovanja, kot so učila, učna sredstva, 

ponazorila, učni pripomočki, material itn. Lužnik (1973) uporabi naslednje termine: učna 

sredstva, učni pripomočki in učila. Učna sredstva predstavi kot predmete, ki jih uporabljamo 

pri neposrednem pridobivanju znanja. Učni pripomočki so predmeti, pripomočki, kjer učenci 

z njihovo pomočjo posredno pridobivajo znanje, učna sredstva in učne pripomočke pa skupaj 

poimenuje učila (Lužnik, 1973). Na drugi strani Kubale (2003) učila opredeli kot predmete, 

ob katerih otrok neposredno pridobiva znanje. To so različni učbeniki, priročniki, naravna in 

izdelana učila, slike, učni listi itd. Učne pripomočke opredeli kot predmete, ki pripomorejo k 

boljšemu in lažjemu učenju. To so tabla, mize, pisala, računalnik itd. Opozori, da med 

različnimi didaktiki obstajajo terminološke razlike glede poimenovanja učnih pripomočkov in 

učil (Kubale, 2003). 

Markovac (1990) uporabi termin učna sredstva in pripomočki. S tem označi različne 

materiale, ki jih otroci uporabljajo pri učenju. Specifično za 1. razred osnovne šole izpostavi 

termin didaktični material, ki ga opiše kot skupek predmetov, s katerimi lahko učenci med 

učenjem manipulirajo. Mednje spadajo kocke, trikotniki, krogi, kamenčki, palice itd. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je sredstvo definirano kot »predmet za 

uresničitev nekega dejanja, dosego določenega cilja, namena« (SSKJ, b. d.). V magistrskem 

delu bomo uporabljali dva termina, in sicer didaktična sredstva, s katerim bomo označili vsa 

konkretna ponazorila, ki jih uporabljajo učitelji v različnih fazah pouka, in material oz. 

Montessori material, ki bo predstavljal specifični montessori material uporabljen v montessori 

šoli. 

1.3 Vloga didaktičnih sredstev pri pouku matematike 

Ko se učenci prvič srečajo z matematiko, je pomembno predvsem izkustveno učenje, ki z leti 

prehaja v formalno matematiko. Pristop učenja matematike je celosten, kar lahko 

uresničujemo z raziskovanjem in reševanjem problemov, ki izhajajo iz vsakdanjega življenja. 

Kljub temu se učence navaja, da za opisovanje pojavov uporabljajo matematični jezik (Učni 

načrt, 2011). Po didaktičnih priporočilih, zapisanih v Učnem načrtu za matematiko (2011), 

učenci dosegajo večjo motivacijo in boljše razumevanje matematičnih pojmov in vsebin s 

konkretnimi ponazorili, didaktičnimi pripomočki, izzivi, z različnimi primeri, s katerimi lahko 

osmislimo matematične vsebine, sodobnimi gradivi in z uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Učitelj mora z načrtovanjem in uporabo različnih pristopov 

poskrbeti, da med različnimi sklopi vsebin vzpostavi povezave. Učenci matematiko najprej 

spoznavajo prek izkustvenega materialnega sveta, nato z govornim jezikom, ki generalizira 

izkustvo, nato uporabljajo še slike, prikaze in simbole, ki so že na abstraktni ravni. Tako 

učitelji skrbijo za izpolnjevanje pogojev za učenje od konkretnega k abstraktnemu učenju 

(Učni načrt, 2011), kar pa vedno ni najlažja učiteljeva naloga. Hodnik Čadež (2003) predstavi 

štiri reprezentacijske sisteme, ki pri pouku matematike pomagajo pri oblikovanju 

matematičnih pojmov, hkrati pa učencem predstavljajo težave, saj jih vedno ne interpretirajo 
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tako, kot bi si učitelji želeli. Reprezentacijske sisteme sestavljajo konkretne reprezentacije, 

matematični simboli, jezik in grafične reprezentacije, ki se med seboj močno prepletajo 

(Hodnik Čadež, 2003).  

V magistrskem delu se bomo osredotočili predvsem na konkretne reprezentacije, ki jih 

Hodnik Čadež (2003) deli na strukturiran in nestrukturiran material. Strukturiran material so 

reprezentacije, ki so izdelane prav posebej za obravnavanje matematičnih pojmov in imajo 

določeno strukturo, ki jo usvoji otrok med učenjem. To so npr. Dienesove plošče, ki so 

namenjene razumevanju desetiškega sistema. Na drugi strani imamo še nestrukturiran 

material, ki zajema vse pripomočke, ki jih učenci uporabljajo za učenje. To so lahko tudi 

učenčevi prsti, s katerimi si pomaga pri računanju do deset (Hodnik Čadež, 2003). 

Izvedenih je bilo kar nekaj raziskav s področja konkretnih reprezentacij, ki si niso popolnoma 

enotne. Nekatere dokazujejo, da uporaba konkretnega materiala pri pouku matematike 

pozitivno vpliva na otrokov razvoj abstraktnega mišljenja. Z uporabo različnih didaktičnih 

sredstev učitelji učencem omogočajo povezovanje svojih izkušenj iz vsakdanjega življenja z 

novo pridobljenim znanjem (Carbonneau, Marley in Selig, 2013; Swan in Marshall, 2010).  

Carbonneau, Marley in Selig (2013) so dokazovali, kako pomembna je uporaba različnih 

didaktičnih sredstev pri pouku matematike. V raziskavo so bili vključeni bodoči učitelji 

matematike. Poleg raziskave o uporabnosti didaktičnih sredstev pri pouku matematike so se 

osredinili na konceptualne miselne vzorce, učne liste in uporabo različnih programov za 

pomoč pri poučevanju oziroma učenju. Rezultati so pokazali, da bodoči učitelji podpirajo 

uporabo različnih didaktičnih sredstev, ker je uporaba le-teh pomembna za razumevanje 

posameznih matematičnih vsebin. Učenci naj bi prejeli boljše in trajnejše znanje takrat, ko je 

v učenje vključenih več različnih čutil. Uporaba didaktičnih sredstev pa od učencev zahteva 

prav to (Carbonneau, Marley in Selig, 2013). 

Swan in Marshall (2010) se v svoji raziskavi osredinita na uporabo matematičnih didaktičnih 

sredstev, s katerimi otroci manipulirajo. Definirata jih kot predmete, s katerimi posamezniki 

rokujejo in tako uporabljajo različne čute, medtem ko zavedno ali celo nezavedno 

matematično razmišljajo. V raziskavi poudarita, da je uporaba didaktičnih sredstev 

pomembna in dokazujeta, da učenci med učenjem matematike s pomočjo interaktivne table in 

ostalih tehnoloških elementov, ne pridobijo ustreznega znanja in matematičnih predstav, kot 

jih pri rokovanju z matematičnimi didaktičnimi sredstvi. Ugotovila sta, da se uporaba 

matematičnih didaktičnih sredstev pri pouku matematike iz razreda v razred zmanjšuje. 

Učenci v nižjih razredih uporabljajo matematična didaktična sredstva pogosteje kot učenci v 

višjih razredih. Razlog za to naj bi bila predvsem zmožnost večje abstraktne predstave med 

učenci višjih razredov. Kljub temu priporočata uporabo različnih matematičnih didaktičnih 

sredstev tudi v višjih razredih. Različni učenci imajo namreč različne potrebe in predstave, ki 

jih lahko z didaktičnimi sredstvi pridobijo. Raziskovalca poudarita še en pomemben element 

uporabe matematičnih didaktičnih sredstev. To je učiteljevo poznavanje didaktičnih sredstev 

in razumevanje njihove uporabe. Brez slednjega lahko učenci pridobijo napačna znanja in 

predstave o matematičnih vsebinah, ki se jih učijo. Zato je pomembno, da se učitelji 
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izobražujejo na področju uporabe matematičnih didaktičnih sredstev, saj je tudi to ključnega 

pomena pri poučevanju (Swan in Marshall, 2010). 

Večkrat se izkaže, da učitelji ne poznajo didaktičnih sredstev, ki jih uporabljajo. V veliki 

večini se za uporabo didaktičnih sredstev zanašajo zgolj na učbeniška gradiva in njihov način 

poučevanja (Hodnik in Manfreda Kolar, 2009). Hodnik in Manfreda Kolar (2009) sta v svoji 

raziskavi ugotavljali, kakšno motivacijsko sredstvo so didaktična sredstva pri pouku 

matematike. V raziskavi so sodelovali učitelji razrednega pouka in študentje, bodoči učitelji. 

Ugotovili sta, da imajo didaktična sredstva pomembno vlogo v procesu, ko otroci spoznavajo 

abstraktne matematične pojme. Z uporabo didaktičnih sredstev naj bi učenci izboljšali svoje 

razumevanje matematičnih vsebin. To pripelje do spoznanja, da ima uporaba didaktičnih 

sredstev pozitiven učinek na motivacijo v procesu pridobivanja znanja. Kljub pozitivnim 

učinkom uporabe didaktičnih sredstev pri pouku matematike izpostavita nezadostno 

izkoriščanje didaktičnega sredstva kot vira, kjer bi se lahko posluževali novih metod in 

načinov dela, ki bi učence še bolj motivirali pri učenju. In prav to je eden izmed razlogov, 

zakaj didaktična sredstva pri pouku matematike niso popolnoma izkoriščena (Hodnik in 

Manfreda Kolar, 2009). 

Hodnik in Manfreda Kolar (2009) v svojem članku izpostavita dva načina uporabe didaktičnih 

sredstev, ki lahko vodita do neželenih posledic. Prvi je ta, da didaktično sredstvo ne spodbuja 

mentalne dejavnosti, ker otrok didaktičnega sredstva ne dojema kot odrasel. Otrok v 

didaktičnem sredstvu ne vidi povezanosti z matematičnim pojmom, kar lahko privede do 

napačnih predstav in napačnih rešitev problemov. Druga neželena posledica neustrezne 

uporabe didaktičnih sredstev je, da le-ta v otroku ne spodbuja pravih mentalnih dejavnosti. 

Otrok sicer uporablja didaktično sredstvo, vendar se ne zaveda, zakaj ga pravzaprav 

uporablja, ve le, da bo s pomočjo didaktičnega sredstva prišel do pravilnega odgovora 

(Hodnik in Manfreda Kolar, 2009). 

Gravemeijer (1991) poudari še eno nevarnost, ki jo lahko povzroči uporaba didaktičnih 

sredstev. Obstaja namreč možnost, da delo z didaktičnimi sredstvi učencev ne pripravi na delo 

brez njih. Na to opozarjata akcijska in kognitivna psihologija. Akcijska psihologija izpostavi 

nevarnost otrokove manipulacije z didaktičnimi sredstvi, kjer ne moremo predvideti njegovih 

končnih predstav uporabe sredstva. Na drugi strani pa imamo težavo prehoda od razmišljanja 

o didaktičnem sredstvu do razmišljanja v smislu matematičnih konceptov. Kognitivna 

psihologija izpostavi, da si učenci sami konstruirajo nove informacije glede na njihovo 

predhodno znanje. Vse to lahko pripelje do tega, da učenec po končanem delu z didaktičnimi 

sredstvi enostavno ni pripravljen na delo brez njih. Pomembno je namreč, da vemo, da 

didaktično sredstvo ni tisto, ki prenaša znanje, ampak je zgolj pripomoček. Učencu namreč 

zgolj pomaga pri reševanju problemov (Gravemeijer, 1991). 

Glede na predstavljene raziskave se ugotovitve o uporabi didaktičnih sredstev pri pouku 

matematike razlikujejo. Hodnik Čadež (2003) tako poudari, da na uspešnost uporabe 

didaktičnega sredstva vpliva več dejavnikov. Poleg same narave matematičnega pojma, ki ga 

učenec z uporabo didaktičnega sredstva usvaja, je pomemben tudi način uporabe in didaktično 

sredstvo samo. Poleg konkretnih ponazoril pa ne smemo pozabiti še na ostale tri 
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reprezentacijske sisteme, ki pomembno vplivajo na končno konstruirano znanje (Hodnik 

Čadež, 2003). 

2 Montessori pedagogika 

Poleg omenjenega Piageta, ki je s svojim raziskovanjem otrokovega kognitivnega razvoja 

dokazoval, da otroci na začetku svojega šolanja potrebujejo predvsem različne izkušnje iz 

vsakdanjega življenja, gibanje itd., lahko izpostavimo tudi Mario Montessori. Svoje življenje 

je posvetila dokazovanju, kako pomembno je gibanje in okolje za otroka. Kot posledica je 

nastala današnja t. i. Montessori pedagogika. 

2.1 Maria Montessori 

Maria Montessori se je rodila 31. avgusta 1870 v majhnem mestu Chiaravalle v Italiji. Njena 

odločnost se je pokazala že pri izbiri študija. Bila je prva ženska v Italiji, ki je študirala 

medicino. Ko je diplomirala, se je zaposlila na psihiatrični univerzitetni kliniki v Rimu. Tam 

je delala z duševno bolnimi in umsko zaostalimi otroki. Ko je opazovala te otroke, je vse bolj 

ugotavljala, da bi lahko umsko zaostalim otrokom pomagala doseči neodvisnost. S strani 

takratnega ministra za šolstvo je prejela povabilo, da ustanovi program za šolanje umsko 

zaostalih. Z razvijanjem le-tega, se je razvil tudi najpomembnejši element montessori 

pedagogike, in sicer opazovanje (Montessori, 2011). 

M. Montessori (2011) je bila prepričana, da je njena metoda primerna tudi za vse ostale otroke 

v vrtcih in šolah. Prvo delo z njimi se ji je ponudilo, ko so v majhni mestni četrti Rima – San 

Lorenzo ustanovili vrtec za otroke. Ti otroci so bili celotne dopoldneve prepuščeni sami sebi. 

Otrokom je uredila okolje in začela preizkušati svojo metodo, ki jo je že prej izvajala v 

psihiatrični bolnišnici. Tako je bila ustanovljena prva Hiša otrok t. i. Casa dei Bambini. 

Kmalu je začela opažati velike spremembe pri otrocih. S svojim delom je dokazovala svoje 

napovedi in s tem pritegnila veliko ljudi, ki so prišli opazovat njeno delo – Hišo otrok 

(Montessori, 2011). 

Napisala je več knjig in začela z različnimi predavanji po Evropi in svetu. Leta 1916 je 

popolnoma opustila svoj zdravniški poklic in se posvetila širjenju ter izpopolnjevanju svoje 

metode poučevanja. Naslednjih štirideset let svojega življenja je posvetila pedagogiki 

Montessori. Širila jo je na Montessori kongresih, ki so trajali sedem do deset dni, in na 

Montessori tečajih, ki so trajali šest mesecev. Umrla je leta 1952 v nizozemskem mestu 

Nordwijk. S svojo metodo si je želela na svetu ustvariti mir. Bila je namreč mnenja, da lahko 

spremenimo miselnost ljudi le tako, da začnemo že pri otrocih, ki se bodo kasneje razvili v 

odgovorne odrasle osebe (Montessori, 2011). 

2.2 Metoda montessori pedagogike 

Človek je po svoji naravi raziskovalec, zato tudi brez odkrivanja novih stvari njegov napredek 

ni mogoč (Montessori, 2009). Slednjega se je M. Montessori zavedala že takoj na začetku 

svoje raziskovalne poti. Prvi otroci, ki so obiskovali Hišo otrok, so prihajali iz neizobraženih 
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družin, kjer starši niso bili pismeni. Odraščali so v okolju, ki zanje ni imelo nobene 

prihodnosti. Kljub temu so z obiskovanjem novoustanovljene Hiše otrok doživeli preobrazbo 

(Kordeš Demšar, 2007). Pogoje, v katerih so otroci delovali, je opisala kot posebno ugodne, 

saj so uspeli omogočiti »osvoboditev otrokove duše« (Montessori, 2009). Najprej so bili 

ustanovljeni zgolj vrtci, ki so sprejemali otroke od tretjega do šestega leta, kasneje se je 

pedagogika razširila tudi v skupine mlajših in starejših otrok (Kordeš Demšar, 2007).  

Cilj montessori pedagogike je celostno razvijanje otroka, kjer je v ospredju predvsem 

razumevanje otrokovih potreb in poskus odraslega, da jih zadovolji (Montessori, 2018). 

Središče poučevanja je otrok, ki se uči sam, se svobodno giblje in svobodno izbira svoje delo 

(Montessori, 2009). 

Otrokova vloga v pedagogiki Montessori je eden izmed najpomembnejših členov te 

pedagogike, saj vse temelji na otroku. Za njegov razvoj in rast pa so potrebni tudi montessori 

elementi, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Pedagogika v ospredje postavlja učenje z 

gibanjem, učitelja kot pomembnega opazovalca učnega procesa, vpliv okolja na otroka, vlogo 

odraslega, spoštovanje otroka, montessori materiali, izbiro dejavnosti, vsakdanje življenje in 

življenje v skupnosti. 

2.2.1 Vloga otroka v montessori pedagogiki 

Različna obdobja človekovega življenja, v katerih se pojavljajo različne stopnje mišljenja, 

sovpadajo s fizično rastjo človeka (Montessori, 2011). M. Montessori (2009) razdeli otrokovo 

življenje na tri obdobja.  

 Prvo obdobje otroka traja od njegovega rojstva do šestega leta starosti. To je obdobje 

velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem razvoju otroka in ga razdeli še na 

dve podobdobji.  

o Prvo podobdobje se začne z rojstvom in traja vse do otrokovega tretjega leta. V 

njem ni neposrednega vpliva odraslega na otrokovo mišljenje, saj se mu 

odrasel težko približa.  

o Drugo podobdobje pa traja od tretjega do šestega leta starosti, ko je otrok že 

bolj dovzeten do odraslih in jih v veliki večini poskuša tudi posnemati.  

Celotno prvo obdobje je obdobje velikih sprememb v osebnosti otroka, kar lahko 

ugotovimo, če primerjamo novorojenca z otrokom pri šestih letih. Za to obdobje je 

izključeno obvezno izobraževanje. M. Montessori (2009) obdobje od rojstva do 

šestega leta starosti imenuje tudi srkajoči um, saj je to obdobje, kjer se otrok iz nič 

nekaj nauči. Otrok preprosto pridobiva znanje tako, da živi, ob tem pa v njegov um 

vstopajo vtisi, ki ga preoblikujejo. Njegovo učenje je popolnoma nezavedno 

(Montessori, 2011).  

 Drugo obdobje traja od otrokovega šestega pa vse do dvanajstega leta starosti. Za to 

obdobje je značilna rast. Z dopolnjenim šestim letom naj bi bili otroci zreli za vstop v 

šolo in tako zmožni, da se podvržejo režimu, poslušnosti in učenju. Otrok naj bi bil v 

tem obdobju dovolj vztrajen za opravljanje vseh nalog, ki so mu zastavljene 

(Montessori, 2011).   
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 Tretje obdobje vključuje otroke od dvanajstega do osemnajstega leta starosti. Deli se 

na dve podobdobji.  

o Prvo traja od dvanajstega do petnajstega leta. Zanj so značilne velike 

spremembe tako na telesen kot tudi v duševnem razvoju. Začne se namreč 

puberteta in s tem veliko spreminjanje telesnih in duševnih značilnosti.  

o Drugo podobdobje traja od petnajstega do osemnajstega leta, ko otrok doseže 

zrelost (Montessori, 2011).  

Gasser (2001) vsakdanje dejavnosti iz otrokovega življenja predstavi kot začetke oblikovanja 

otroka. To so npr. pomivanje, pospravljanje, pometanje, skrb zase in za okolje itd. Vse te 

pridobljene izkušnje lahko kasneje uporabi pri rokovanju z razvojnim materialom. S slednjim 

otrok pridobi pomembne temeljne izkušnje za nadaljnje pridobivanje logično-matematičnega 

znanja. Otrok sam kontrolira svoja dejanja in za to ne potrebuje pomoči odraslega. Sam se loti 

dejavnosti, kar dokazuje, da je v otroku motivacija za njeno izvajanje. Čeprav otroci počnejo, 

kar želijo, ni dovoljena njegova prevlada nad odraslim. Posebej poudarjeno je spoštovanje, 

kar pomeni, da se otrok uči, kaj spoštovanje sploh je (Gasser, 2001).  

2.2.2 Pogled Marie Montessori na izobraževanje 

Pogled Marie Montessori na izobraževanje lahko povzamemo z naslednjo mislijo: »Osebno 

izkustvo in udejstvovanje sta edina dejavnika, ki spodbujata in omogočata razvoj« 

(Montessori, 2011, str. 41). Prepričana je bila, da lahko z vzgojo otrok preoblikujemo 

kakovost življenja in izboljšamo medsebojne odnose in odnose med različnimi narodi. Njeno 

vodilo v vrtcih in šolah je »Pomagaj mi, da naredim sam« (Montessori, 2009, str. 193). To ne 

pomeni, da otrok počne, kar si želi, ampak je svobodna le njegova izbira kaj početi v 

pripravljenem okolju. Montessori šola tako otroku omogoča, da izraža samega sebe (Gasser, 

2001). M. Montessori je bila mnenja, da moramo za spremembo družbe začeti že pri 

spreminjanju načina izobraževanja otrok. Kar bomo drugače naredili pri vzgoji in 

izobraževanju otrok, se bo opazilo tudi v njihovi odrasli dobi. Šele takrat bomo lahko 

pričakovali, da se bo tudi v odrasli družbi kaj spremenilo na bolje (Montessori, 2011). 

Človek je središče izobraževanja. To pomeni, da se poleg telesnega, razvija tudi duševni del, 

ki je enako ali pa še bolj pomemben za oblikovanje prihodnosti človeštva (Montessori, 2011). 

M. Montessori (2011) je bila ena izmed prvih, ki je verjela, da ima vsak otrok svojega 

»notranjega učitelja«. Naloga le-tega je, da se otrok ob pravem času (predvsem pravem času 

za določenega otroka) uči primernih vsebin. To sicer najbolj velja za otroke do drugega leta 

starosti, ampak je pomembno tudi v kasnejših obdobjih (Montessori, 2011).  

Današnje izobraževanje je usmerjeno predvsem v učenje, predmetnike, preverjanje znanja in 

je popolnoma ločeno od biološkega in družbenega življenja. V njem ni poudarka na 

človekovem duševnem stanju. Že Maria Montessori je menila, da bi se izobraževanje moralo 

prilagoditi življenju in ne bi smelo izhajati le iz učnega načrta in mu strogo slediti. Otrok naj 

bi iz okolja sam izbiral tisto, kar potrebuje. Čeprav bi na prvi pogled lahko rekli, da posnema 

mamo ali očeta, temu ni tako. Starši so svojim otrokom med njihovim razvojem zgolj v 

pomoč. M. Montessori jih primerja s sodelavci (Montessori, 2011). 
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Sporočilo Marie Montessori je, da se otroka vzgaja prek njegovih potreb, zlasti preko 

aktivnosti (Montessori, 2011). Otrok med aktivnostjo sam rokuje z materialom, medtem ko je 

učiteljeva naloga, da je opazovalec in asistent. Otrok je tako dejaven in svoboden hkrati. S 

tem se v otroku izgrajuje ena izmed lastnosti močnega značaja. To je notranja disciplina 

(Montessori, 2018).   

2.2.3 Elementi montessori pedagogike 

Za montessori pedagogiko so značilni elementi. To so gibanje, opazovanje, vpliv okolja, 

vloga odraslega, montessori material, izbira dejavnosti, spoštovanje otroka, vsakdanje 

življenje in življenje v skupnosti. Ti razlikujejo delo Montessori ustanov od dela javnih 

ustanov in predstavljajo temelje montessori šole.  

2.2.3.1 Gibanje 

Ena izmed veličastnih pridobitev otroka v njegovem razvoju je gibanje. Otrokovo okolje, kjer 

se giblje, je sprva omejeno, kasneje pa začne raziskovati tudi svojo okolico. Otrok začne 

hoditi, ko je star približno eno leto. Takrat dobi potrebo po tem, da se ves čas premika. 

Gibanje je tisto, ki otroka spodbuja, da se okrog tretjega leta starosti začne zavedati, kaj vse 

počnejo odrasli okrog njega. V tem obdobju je želja otroka po igri zelo velika. Preko nje 

poskuša delati stvari, ki jih je prej zgolj opazoval pri odraslem. Tako preko igre pride do 

resnega dela (Montessori, 2011). Če otrok nima zadovoljene potrebe po gibanju, postane 

nemiren in se vede neprimerno. Potreba po gibanju mora biti zadovoljena, saj je otrok tako 

zdrav, obenem pa mu raste tudi njegova samozavest (Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 

2007). 

Montessori pedagogika temelji na gibanju. Lahko bi rekli, da je gibanje jedro omenjene 

pedagogike (Montessori, 2011). Že Maria Montessori je govorila o tem, kako pomembno je 

gibanje in vključevanje več različnih čutil med učenjem (Cankar in Petek, 2015). Otrok se 

namreč z materiali, ki so mu na voljo v Montessori vrtcu in montessori šoli, uči in uri različne 

gibe. Uči se preko gibanja, ki je zanj nekaj zelo naravnega. Učenje poteka tako, da otrok 

material najprej prinese iz mesta, kjer je pospravljen, na svoje delovno mesto. Na takšen način 

je učenje v montessori šoli najprej konkretno z uporabo materialov, kasneje pa tudi 

abstraktno, ko otrok spozna matematične pojme in za reševanje nalog ne potrebuje več 

pomoči konkretnega materiala (Montessori, 2018). Otroci v montessori ustanovah nimajo 

določenih mest, kjer izvajajo dejavnosti. Po navadi to počnejo na preprogah na tleh, v 

nekaterih primerih pa tudi na mizah. Okolje je namreč prilagojeno temu, da pri otroku 

spodbuja gibanje (Montessori, 2011). 

M. Montessori opiše posebno igro, ki jo poimenuje učna ura v treh stopnjah. Z njo učitelj v 

učenje vključi gibanje. Vsak otrok z njo najde svoj užitek v učenju, kar je ključnega pomena 

pri montessori pedagogiki. Za primer lahko vzamemo otroka, ki se giblje med učenjem števil. 

Učitelj mu govori povelja, kot so »skrij številko 3 pod preprogo, številko 6 daj Tini, odnesi 

številko 2 na mizo« itd. Otrok se ob taki dejavnosti veliko giba, hkrati pa ima zaposlene misli 

z učenjem števil. Otrokove dejavnosti v enem dopoldnevu prehajajo od fine do grobe 

motorike, od senzornih do kognitivnih dejavnosti. V enem dopoldnevu lahko delajo 10 
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različnih dejavnosti, poleg tega pa imajo vsako jutro tudi eno vodeno dejavnost, ki jo je M. 

Montessori poimenovala gibanje na črti. Dejavnost razvija predvsem grobo motoriko. Z njo je 

M. Montessori začela zaradi hoje in s tem razvoja ravnotežja ter gracioznosti premikanja. 

Poleg omenjene je tudi igra tišine lahko vaja gibanja in vaja za večjo kontrolo gibanja telesa 

(Cankar in Petek, 2015). Vaja tišine se izvede tako, da učitelj komaj slišno kliče otroke k sebi, 

medtem ko vsi ostali otroci sedijo na svojih mestih. Vse skupaj poteka tako tiho, da otrok, ki 

je poklican, komaj sliši učitelja. Na ta način se otroci naučijo, da se po učilnici premikajo brez 

premikanja stolov in postanejo bolj pozorni na predmete in dogajanje okoli njih. S tem 

odkrivajo samega sebe in svoje sposobnosti (Montessori, 2009). Zavedati se moramo, da je 

treba že v predšolskem obdobju v otroku zasidrati potrebo po gibanju, v nasprotnem primeru 

ne moremo pričakovati, da bo otrok v osnovnošolskem obdobju iz lepega oboževal gibanje in 

se ga lotil samoiniciativno (Cankar in Petek, 2015). 

Raziskave, opravljene v preteklosti, potrjujejo povezavo med gibanjem in kognitivnim 

spoznavanjem. Ljudje si namreč hitreje zapomnijo informacije in pokažejo boljšo socialno 

kognicijo, ko je njihovo gibanje usklajeno z njihovim razmišljanjem. V tradicionalnih šolah 

učilnice niso urejene tako, da bi učitelji lahko izkoristili povezavo med gibanjem in učenjem 

tako dobro kot v Montessori učilnicah (Lillard, 2007). 

2.2.3.2 Opazovanje  

Kordeš Demšar (2007) poleg gibanja izpostavi tudi opazovanje otrok. Opazovanje je po 

mnenju Marie Montessori ključnega pomena za izvajanje njene metode. Njeno prepričanje 

temelji na učiteljevem opazovanju učencev, saj z njim zagotavlja njihovo učenje in napredek. 

Učiteljeva naloga je najprej pripraviti okolje, ki bo primerno za otroke, in nato opazovati, 

kako se otroci sami spopadajo z različnimi problemi. V ospredju so drugačne spretnosti 

učitelja, kot jih zasledimo v javnih šolah in vrtcih. Učitelji so sposobnosti tišine, opazovanja 

in ponižnosti (Kordeš Demšar, 2007). Za vsako opazovanje se mora učitelj pripraviti. Cilj te 

priprave je, da vidi, kaj otrok naredi brez pomoči odraslega. Ko odrasel vidi otroka, ki se muči 

z nekim problemom, bi mu lahko priskočil na pomoč. A tu bi storil napako, saj zgolj z 

opazovanjem vidi, kako pride otrok s svojim naprezanjem preko svojih napak do končne 

pravilne rešitve. Če bi se vmes vpletel odrasel, otrok ne bi dobil priložnosti dokončati svojega 

dela. Učitelj mora opazovati vse otroke v skupini, a ne sme opazovati več otrok naenkrat. 

Najprej mora opazovati enega, nato drugega itn. Z opazovanjem se učitelj uči potrpežljivosti. 

S takšnim opazovanjem lahko počasi prehajamo v opazovanje kot metodo znanosti (Gasser, 

2001).  

Usposobljenost učitelja za opazovanje ne izhaja iz njegovega znanja ali izostrenih čutil. 

Potrebnih je namreč veliko izkušenj. Kordeš Demšar (2007) pravi, da mora biti učitelj izurjen 

v opazovanju, da sploh lahko opazuje in zazna tisto, kar si želi videti in opaziti. Učitelj med 

svojim delom beleži, kdaj otrok ostaja pri istem delu in ga ponavlja, kakšne so individualne 

posebnosti v načinu izvajanja posameznega dela, h katerim materialom se vrača dan za dnem 

in s kakšno vztrajnostjo, ali kaže spontano pozornost in kako dolgo traja, kako kaže potrebo 

po napredku, katere dejavnosti izbira, v kakšnem zaporedju in koliko časa vztraja pri njih, ali 

vztraja pri delu, če se v okolju pojavljajo dražljaji, ki bi lahko odvrnili njegovo pozornost, in 
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ali po prekinitvi pozornosti nadaljuje svoje delo (Gasser, 2001). Dve najpomembnejši 

kakovosti opazovanja sta potrpežljivost in ponižnost. Potrpežljivost je potrebna, saj bo učitelj 

le tako prišel do novih spoznanj. Druga pomembna kakovost je ponižnost, kjer mislimo 

predvsem na sposobnost učitelja, da se postavi v vlogo svojih učencev in poskuša razmišljati 

tako kot oni (Kordeš Demšar, 2007). 

2.2.3.3 Vpliv okolja 

Eden od najpomembnejših elementov pedagogike Montessori je okolje, ki ga odrasel pripravi 

otroku. Okolje je prilagojeno njegovim potrebam po gibanju in raziskovanju. Tudi predmeti 

so izbrani tako, da so prilagojeni in dosegljivi otrokom. Ta se tako sam loti npr. pomivanja 

posode, zlaganja posode itd. (Montessori, 2011). Naloga odraslega je, da pripravi okolje in 

vanj vključi vse materiale in dejavnosti, ki jih kasneje izvajajo in uporabljajo otroci. Učitelj 

mora imeti znanja o otrokovem razvoju in posluh za njegove potrebe, saj le tako zagotovi 

ustrezno otrokovo okolje za učenje. Ko je Maria Montessori odprla prvo Hišo otrok, sprva ni 

vedela, kakšno metodo bo vpeljala pri poučevanju otrok. Njena izjemna sposobnost 

opazovanja in predhodno poznavanje človekovega razvoja sta pripeljala do tega, da so na plan 

prišla nova odkritja o otroku, povezana z okoljem, ki ga je prilagodila otrokom. Na začetku je 

imela na voljo le prazno sobo z nekaj pisarniškega pohištva. Pohištvo je predelala, da je bilo 

primerno za otroke. Njen namen ni bil, da bi otroke učila pisati, brati. Za to so jo prosile 

matere otrok, ker same tega niso znale. Otrokom je predstavila peščene črke, s pomočjo 

katerih so se najprej naučili pisati in kasneje še brati. Tako je videla, da se otroci radi učijo in 

da za to ne potrebujejo nobenih nagrad in spodbud. Načela, ki jih je Maria Montessori 

vzpostavila v svojih prvih ustanovah, veljajo danes in se niso dosti spremenila (Kosič, 2020). 

2.2.3.4 Vloga odraslega 

Vloga odraslega v montessori ustanovah je v primerjavi z vlogo učitelja v tradicionalnih šolah 

drugačna. Na prvi pogled bi marsikdo lahko rekel, da je vloga odraslega v montessori okolju 

nepomembna in ga otroci v razredu ne potrebujejo. Čeprav pouk ne poteka frontalno in naloga 

odraslega ni, da ves čas otroke usmerja, to ne drži. Odrasli otroka med delom pozorno opazuje 

in si zapisuje vsa opažanja, predvsem njegov napredek, in prepoznava njegove značilnosti in 

razvojne potrebe. Tako ugotovi, kakšna so otrokova zanimanja in na police v sobi postavi 

material, za katerega meni, da bi glede na vse opaženo pripomogel k novim spoznanjem 

(Kosič, 2020). 

2.2.3.5 Montessori materiali 

Eden od ključnih elementov montessori metode so montessori materiali. Ne moremo jih 

enačiti z didaktičnimi sredstvi, saj jih učitelj ne uporablja zgolj kot pomoč pri poučevanju 

otrok. Ti materiali pomagajo otroku preko koncentracije (Kosič, 2020). Oblikovani so tako, 

da izobražujejo otrokove čute in ob enem pomagajo pri koncentraciji (Lillard, 2007). Ko 

odrasel opazi, da je otrok zatopljen v delo z materialom in to dejavnost večkrat ponovi, ve, da 

je material ustrezen za otrokov notranji razvoj. Otroci se ne bojijo delati napake, saj jim noben 

odrasel ne bo očital napak, vendar bo napako ugotovil sam s pomočjo materiala, s katerim 

rokuje. Kot primer lahko navedemo klade z valji (slika 1). Otrokova naloga je valje postaviti v 
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ustrezne luknje. Če otroku na koncu ostane en valj, ki se ne prilega luknji ali valja vanjo sploh 

ne more odložiti, bo vedel, da je nekaj naredil narobe. Poskusil bo še enkrat. Odrasel otroka 

ne opozori na napako, ampak mu naslednji dan ali kasneje pokaže pravilen postopek, ob tem 

pa ne poudarja njegove napake (Kosič, 2020).  

 

Slika 1: Klade z valji 

 

2.2.3.6 Izbira dejavnosti 

V montessori šoli si otroci svobodno izbirajo material, s katerim bodo rokovali. Sami ga 

vzamejo iz odprtih, nizkih polic in z njimi rokujejo za mizo ali na majhnih talnih preprogah. 

Čeprav so otroci v montessori okolju svobodni, ne morejo početi vsega, kar bi si želeli. 

Poznano jim je merilo, da lahko počnejo stvari, s katerimi imajo spoštljiv odnos do sebe, 

drugih in do okolja. S tem ko otroku omogočimo samostojno izbira dejavnosti, mu 

prepustimo, da spoznava in raziskuje svoje talente in samega sebe (Kosič, 2020). 

2.2.3.7 Spoštovanje otroka 

Eden izmed elementov metode Montessori je tudi spoštovanje otroka. Omenjeni pristop gleda 

na otroka kot na bitje s svojo osebnostjo, česar si odrasli ne želimo zatreti, ampak zgolj 

spodbuditi. Za odraslega je to velik izziv, saj otrok z dejanji in besedami nasprotuje 

pogledom, vrednotam in prepričanjem odraslega, s katerim dela. Ta se mora namreč 

prilagajati in rasti skupaj z otroki. Odrasel je otroku zgled, in ko bo otrok občutil spoštovanje 

odraslega, bo tudi sam spoštoval odraslega ob sebi. Zgled, ki ga odrasel daje otroku, je veliko 

močnejši kot katerakoli izrečena beseda (Kosič, 2020). V ospredje postavljajo tudi 

spoštovanje do dela, kjer se osebe med njenim delom ne moti, materiala se ne uničuje in ne 

jemlje iz rok tistega, ki ga uporablja. Sem prištevajo še naslednje načelo – ne soditi ali 

vsiljevati ničesar, za kar se otrok sam ne odloči. Pri vsem tem se otrok zgleduje po odraslem, 

ki je njegov veliki vzor (Gasser, 2001). 

2.2.3.8 Vsakdanje življenje 

Za montessori šole je značilno, da imajo le po en primer materiala, s katerim otrok 

manipulira. Na takšen način je otroku prikazano vsakdanje življenje, kjer ne bo imelo enega 

materiala več otrok hkrati. Otroci v montessori vrtcih in šolah obiskujejo starostno mešanih 

skupinah, saj tudi kasneje v službi ne bodo vsi enake starosti (Kosič, 2020). 
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2.2.3.9 Življenje v skupnosti 

V otrocih se s pomočjo metode Montessori gradi občutek za skupnost, kjer prevladujejo 

spoštovanje, sočutje in prijaznost. Tu lahko najdemo temelje Montessori metode kot metode 

vzgoje za mir (Kosič, 2020). 

3 Montessori osnovna šola 

3.1 Montessori šola v Sloveniji 

Leta 2010 je bila ustanovljena prva montessori osnovna šola v Sloveniji, ki vsakoletno redno 

vpisuje nove učence. V šolskem letu 2020/2021 je bilo v šolo vpisanih malo manj kot 200 

učencev. Razporejeni so v različne kombinirane oddelke. Prvo generacijo osnovnošolcev, ki 

so obiskovali Montessori program od leta 2010 do 2019, je ves čas spremljal Zavod za 

šolstvo. V Sloveniji imamo dve zasebni osnovni šoli Montessori. Prva ima svoj sedež v 

Ljubljani, druga pa v Mariboru (Montessori inštitut, b. d.). Obiskujejo jo otroci od sedmega 

do dvanajstega leta starosti. V montessori šoli poskušajo poučevati in zadovoljiti vse otrokove 

življenjske potrebe. V tem času se odvija druga faza razvoja, ko otroci prehajajo iz čutne, 

materialne na abstraktno raven. Šola otroku omogoči pridobivanje izkušenj in kulture hkrati. 

To pomeni, da je okolje v šoli pripravljeno tako, da je otrok, ko jo zapusti, pripravljen na 

življenje (Gasser, 2001). 

Učitelji, ki poučujejo na šoli, imajo poleg različnih zaključenih univerzitetnih programov 

opravljeno tudi posebno izobraževanje v montessori pedagogiki. Prvo izobraževanje za 

učitelje v Sloveniji, ki poučujejo otroke 6–12 let, je bilo izpeljano v letih 2013–2015. 

Izobraževanja so namenjena učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki delajo z otroki v 

prvih dveh triletjih osnovne šole. Udeležijo se jih lahko tudi starši, z namenom, da bi bolje 

razumeli svoje otroke in jih na ta način podpirali pri njihovem razvoju. Celotno izobraževanje 

traja dve leti in pol. Ob zaključenem izobraževanju udeleženci pridobijo naziv učitelj 

montessori za otroke v starosti 6–12 let. Pogoj za udeležbo navedenega izobraževanja je 

opravljeno osnovno izobraževanje Montessori in diploma za poučevanje otrok od 3. do 6. leta 

(Montessori inštitut, b. d.). 

Otroci v oddelkih so različnih starosti. Ti oddelki pa med seboj niso strogo ločeni. V razredih 

so namreč le pregradne stene, ki segajo do pasu. Otrokom je torej omogočeno prehajanje med 

različnimi oddelki (Montessori, 2011). Medtem ko otroci v predšolskem obdobju raje delajo 

samostojno, se v osnovnošolskem obdobju to spremeni. V prvih dveh triletjih je potreba 

otroka po družbi z vrstniki velika. Če otrok tega ne prejme v zadostni količini, se to lahko 

pokaže kot negativen vzorec vedenja (Kordeš Demšar, 2015). 

Znanstveno-razvojni material mora biti v šoli prisoten predvsem za razvijanje matematičnega 

razumevanja. Otroci s tem materialom delajo spontano in v manjših skupinah. Montessori 

šola je opremljena tako, da ustreza »čutnemu« obdobju otrok, saj je v tej starosti otrokovi 

inteligenci v pomoč tudi domišljija in spomin. Če tega otrok v tem obdobju ne usvoji, bo imel 

v kasnejših obdobjih težave in bo potreboval večji napor, da to osvoji. M. Montessori je z 
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opazovanjem otrok ugotovila, da ti potrebujejo nekoga, ki jih vodi, in ne programa, ki mu 

morajo slediti. Bila je pristaš poučevanje zunaj in prikazovanja stvari otrokom v njihovi 

avtentičnosti. Otrok mora najprej vedeti posamezne stvari, ki jih kasneje lahko poveže v 

celoto. Tu pa pomembno vlogo prevzame tudi domišljija, s katero otrok doseže popolno 

znanje. Vedeti moramo, da domišljija ni vse, kar je potrebno. Otroku je treba podati vse na 

posameznih primerih. V montessori šoli, ki otroke pripravlja na življenje, se inteligenca gradi 

predvsem z uporabo rok, otrokove domišljije in sposobnosti za abstrahiranje in socializacije 

pri delu. Vizija šole je, da otrok, ki predstavlja del človeštva, dosega cilje. Ti cilji so 

usmerjeni v njegovo obnašanje, kjer se vse bolj zaveda svoje odgovornosti, ki jo ima. Vse to 

je potrebno za pripravo na odraslo obdobje življenja. Obdobje šolanja je namreč že samo po 

sebi težko, a seveda zelo potrebno, da otrok pride do močne in uravnovešene zrelosti (Gasser, 

2001). 

Predpogoj za otrokov razvoj je koncentracija, ki je osnova njegovega značaja in obnašanja v 

družbi. Koncentracija namreč omogoči, da se otrok osredotoči na predmete v njegovem 

okolju. In prav to je prednost montessori šole, saj lahko v razredih najdejo veliko materialov, 

ki spodbudijo njihovo koncentracijo (Montessori, 2011). 

Montessori oprema in materiali niso izbrani naključno, temveč so jih izbrali z dolgoletnim 

opazovanjem otrok in pridobivanjem izkušenj po vsem svetu (Montessori, 2011). Tudi 

pohištvo štejemo med poseben material, ki je uporabljen v montessori šoli. Le-to je 

prilagojeno tako, da ga lahko premikajo. Otrok se namreč že s tihim premikanjem stolov, 

pomivanjem miz po ustvarjanju itd. uči primerno ravnati z materialom (Montessori, 2018). 

Otroci v šoli nimajo svojih potrebščin, ampak so te v šoli skupne vsem. Na ta način se 

spodbuja skrb za higieno skupnih prostorov in skrb za predmete v njem (Kordeš Demšar, 

2015).  

V Sloveniji je bila narejena raziskava, kjer so primerjali način dela in rezultate učenja med 

javno in Montessori osnovno šolo. Ugotovili so, da so učenci nove vsebine usvajali hitreje ob 

uporabi različnih čutil v montessori šoli kot v javni osnovni šoli, kjer je le majhen delež 

aktivnega vključevanja otrok. Primerjali so urejenost učilnic v javni in montessori šoli in 

njihov vpliv na učenje otrok. V montessori šoli so ugotovili, da je okolje prijaznejše predvsem 

zato, ker je prilagojeno za vsakega posameznika. Vsak otrok si svobodno izbere svoj delovni 

prostor in material, s katerim bo rokoval, medtem ko imamo na drugi strani javno osnovno 

šolo, kjer ima vsak učenec določeno delovno mesto, pouk pa je načrtovan s strani učitelja 

(Blatnik, 2018). 

3.1.1 Vloga učitelja 

Kordeš Demšar (2007) učiteljevo vlogo v montessori pedagogiki predstavi kot popolno 

nasprotje vlogi učitelja v javni šoli oziroma vrtcu. Učitelj v razredu montessori šole zelo malo 

uči (Montessori, 2009). Naloge učitelja se zelo razlikujejo. Od priprave različnih izzivov za 

učence v okolju, opazovanja do zapisovanja napredka učencev in celotnega delovanja razreda. 

Ko otrok v dnevu zaključi z delom z določenim materialom, lahko z njim nadaljuje naslednji 

dan. Naloga učitelja pa je, da za vsakega otroka ve, kakšno je otrokovo usvojeno znanje pri 

posameznem predmetu. Poznati mora tudi otrokov osebnostni razvoj (Kordeš Demšar, 2015). 
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Učitelj se mora zavedati, da se s svojo prisotnostjo in delom ne dotika le znanja otrok, temveč 

se dotika tudi otrokove duševne plati, ki je pri njegovem razvoju še kako pomembna (Kordeš 

Demšar, 2007). Učitelj je nekakšna tiha avtoriteta. Njegova najbolj cenjena lastnost pa je 

pravičnost. Če te lastnosti učitelj otrokom ne pokaže, lahko z njimi izgubi stik (Kordeš 

Demšar, 2015). 

Delo učitelja ima po mnenju M. Montessori 3 vidike: 

 Prvi vidik je učiteljeva vloga upravitelja in varuha okolja. Sem uvrščamo tudi to, 

da učitelj otroku zagotavlja okolje brez zunanjih motenj (Montessori, 2011). 

Zanimanje in koncentracija otroka se namreč pokažeta takrat, ko v okolju niso 

deležni nikakršne zmede in je iz njega odstranjeno vse, kar jim povzroča 

prekinitev koncentracije (Montessori, 2009). Materiali, ki so otroku na voljo v 

razredu, naj bodo pospravljeni in urejeni. Vedno morajo biti popolni in 

pripravljeni, da jih otrok lahko uporabi. To je učiteljeva prva in glavna naloga. 

Čeprav je učiteljev vpliv posreden, je še vedno zelo potreben (Montessori, 2011).   

 Druga naloga učitelja je, da mora otroke očarati, kar pomeni, da bi v primeru -

razmetanega okolja, prašnih in polomljenih materialov bil še vedno on tisti, ki v 

učencih zaneti plamen in jih spodbudi k delu. To je pomembno predvsem v 

obdobju, ko v razredu še ni vzpostavljene koncentracije. Učitelj v obdobju pred 

razvojem koncentracije počne, kar misli, da je za otroke najprimernejše. Če 

presodi, da je to potrebno, se lahko vključi tudi v njihove dejavnosti. Učitelj naj 

sicer ne bi prekinjal otrokovega cikla aktivnosti in s tem preprečil svobodnega 

izražanja, vendar mora to storiti, če je ta aktivnost moteča (Montessori, 2011).   

 Tretji vidik so aktivnosti iz vsakdanjega življenja, ki jih učitelj ponuja otrokom, 

dokler otroci niso pripravljeni na nove, neznane materiale. Za spoznavanje le-teh 

je treba najprej razviti koncentracijo. Do koncentracije pridemo tako, da jo otroci 

razvijajo z vajami iz vsakdanjega življenja. Zanimanje za neko stvar je namreč 

zelo krhko in ga lahko učitelj že z eno samo besedo, ki jo nameni učencu, zmoti in 

ta ne more več nadaljevati aktivnosti. Vzrok za izgubo koncentracije je lahko že 

samo zavedanje otroka, da ga nekdo gleda. Priporočljivo je, da se učitelj vmeša v 

aktivnosti zgolj na začetku, ko otroku predstavi material in v primerih, ko otrok 

učitelja prosi za pomoč (Montessori, 2011).  

Odnos med učiteljem in učencem v montessori šoli je točno določen. Učitelj se ne sme nikoli 

vmešavati s hvalo ali kaznovanjem ter popravljanjem napak, ki jih naredi otrok. Medtem ko je 

odpravljanje napak v običajnih osnovnih šolah delo učitelja, je v montessori šolah poudarek 

na materialih, ki so samokontrolni. Napake so za izobraževanje zelo pomembne in hkrati 

ključnega pomena za učenje, vendar je pomembno, kako jih bomo odpravili. V montessori 

šoli so vsi materiali, ki jih uporabljajo otroci, narejeni na takšen način, da otroci sami 

preverijo, ali so prišli do pravilnega zaključka. Vse to lahko preverijo s čutili, predvsem s 

tipom in vidom. Za primer lahko navedemo material, kjer morajo otroci v klado z okroglimi 

vdrtinami postaviti valje različnih debelin (slika 1). Ko otrok konča z aktivnostjo, preveri, ali 

so valji postavljeni od najožjega do najdebelejšega. Pomembno je namreč preverjanje, saj le-

to vodi v otrokov napredek (Montessori, 2011). Naloga odraslega je zgolj vzpostavitev okolja 
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otroku, ki ga bo klicalo k delu in bo družbeno, organizirano in kolektivno. Otrokovo delo pa 

je opravljano nezavedno. Tisto, kar otroka dela delavca, so aktivnosti in njihove ponovitve, ki 

jih opravlja (Montessori, 2009). 

Delo in nagon za delo sta značilna za vsakega otroka posebej. Otrokov odnos do dela 

prikazuje enega izmed otrokovih pomembnejših nagonov. Brez dela otrok ne more 

izoblikovati svoje osebnosti, ki je za njegov razvoj potrebna. Ker se človek izgradi zgolj s 

pomočjo dela, so prav roke tiste, s katerimi otrok izgradi sebe. Maria Montessori je roke 

opisala kot organ človekovega uma in volje, ki izpopolnjuje človekovo življenje v spopadu z 

njegovim okoljem. Otrokov nagon dokazuje, da je delo že prirojeno in značilno za človeka. 

Prav ta nagon je edini način za napredek današnje civilizacije (Montessori, 2009).  

Narava otrokovega dela ni zunanji cilj, ampak že delovanje samo. Otrok zaključi z delom, ko 

ima zadovoljene notranje potrebe. Sam predmet, uporaba in cilj tega materiala, je le sredstvo 

otrokovega notranjega delovanja. Ponavljanje izvajanja določene aktivnosti pa izhaja iz 

njegovega znanja. Vso svojo moč in energijo otrok porabi za izvajanje vsake podrobnosti pri 

določeni dejavnosti. Za otroka ne moremo reči, da poskuša izkoristiti drugega, da bi svoje 

delo skrajšal. Vse svoje delo mora otrok opraviti sam in ga tudi pripeljati do konca. Nihče 

namreč ne more namesto njega opraviti dela in namesto njega odrasti (Montessori, 2009). 

Medtem ko je otrok v predšolskem obdobju v tako imenovanem občutljivem obdobju, je 

obdobje med 6. in 12. letom intelektualnega obdobja. Otrok v tem času svoj um premakne iz 

zaznavnega učenja k abstraktnemu. V tem času se pri otroku razvije del možganov za iskanje 

vzrokov, posledic in sklepanja. Otrok si želi izzivov in si tako izbira problemske in zanj 

zahtevnejše naloge. V montessori šoli nimajo ocen. Na ta način poskušajo v otroku vzbuditi 

občutek, da je pred njim še veliko neraziskanega (Kordeš Demšar, 2015). 

3.1.2 Učni načrt matematike v montessori šoli 

Učni načrt montessori šole izhaja iz javnega učnega načrta za matematiko in posodobljenega 

učnega načrta iz leta 2008 (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). Vsebine so 

vzete iz javnega učnega načrta, medtem ko učitelji uporabljajo različne montessori metode za 

poučevanje vsebin. V montessori šolah so učenci razdeljeni v heterogene razrede. V enem 

razredu so učenci različnih starosti prvega triletja (6‒9 let) in v drugem razredu učenci 

drugega triletja (9‒12 let). Program izvajajo individualizirano, učenci pa napredujejo samo 

glede na lastne interese in sposobnosti. Najpogostejše oblike dela v prvih dveh triletjih so: 

skupinske predstavitve, delo z materiali, projektno delo in medpredmetno povezovanje 

(Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Učiteljeva predstavitev nove učne snovi po metodi montessori izhaja iz učenčevega 

predznanja in njegovega zanimanja za vsebino. Ker so v razredu učenci z različnimi 

zanimanji in predznanji, je težko določiti splošen učni načrt, ki bi veljal za vse učence 

(Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 
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3.1.2.1 Montessori material pri matematiki v učnem načrtu montessori šole 

Učni načrt matematike v montessori šoli izhaja iz ciljev, ki so razdeljeni na operativne cilje, ti 

pa so podprti z vsebinami. Ob njih so zapisani materiali, ki jih učenci uporabljajo ob 

spoznavanju vsebin. Vsak material ima točno določene cilje. Čas, ki ga učenci posvetijo 

določeni vsebini, ni omejen, saj se ji učenci posvečajo tako dolgo, kot sami potrebujejo 

(Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

V naslednjih tabelah so predstavljene vsebine prvega in drugega triletja montessori šole in 

materiali, ki jih ob usvajanju vsebin uporabljajo. 

 

I. triletje 

Tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE 

Sklop: Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja 

Vsebina Specialni materiali montessori 

Geometrijska telesa Set geometrijskih teles 

Liki Zaboj barvnih paličic 

Skladnost likov Kovinski set 

Črte  Zaboj barvnih paličic 

 

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA 

Sklop: Naravna števila in število 0 

Vsebina Specialni materiali montessori 

Naravna števila do 10 Številčne paličice, peščene številke, zaboji z 

lesenimi vreteni 

Naravna števila do 1000 Tabla »set«, tabla »najst«, verige z barvnimi 

zrni, komplet zlatih zrn 

Hierarhija desetiškega sistema Lesen hierarhičen material 

Soda in liha števila Žetoni  

 

Sklop: Računske operacije in njihove lastnosti 

Vsebina Specialni materiali montessori 

Seštevanje in odštevanje Kača za seštevanje in odštevanje 

Množenje Tabla za seštevanje in odštevanje, komplet 

zlatih zrn 

Deljenje  Komplet barvnih bisernih paličic 

Manjkajoči členi  Tabla za množenje in deljenje, verige 

barvnih zrn 

Računski zakoni Malo računalo 
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Sklop: Racionalna števila 

Vsebina Specialni materiali montessori 

Deli celote Montessori material za ulomke  

(Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

 

II. triletje 

Tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE 

Sklop: Geometrijske oblike 

Vsebina Specialni materiali montessori 

Črta, daljica, premica, poltrak Zaboj barvnih paličic 

Risanje geometrijskih oblik in 

medsebojnih odnosov 

Zaboj barvnih paličic 

Seštevanje in odštevanje kotov Zaboj barvnih paličic, kovinski liki 

Krog in deli kroga Modeli krožnic 

 

Sklop: Liki in telesa 

Vsebina Specialni materiali montessori 

Obseg in ploščina lika Rumeni material za ploščino 

Geometrijska telesa Set geometrijskih teles 

 

Sklop: Merjenje 

Vsebina Specialni materiali montessori 

Prostornina Set votlih geometrijskih teles, zaboj kubičnih 

kock 

Merjenje kotov Montessori kotomer 

 

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA 

Sklop: Naravna števila in število 0 

Vsebina Specialni materiali montessori 

Naravna števila do milijona Lesen hierarhičen material, verige barvnih 

zrn, velike in male karte desetiškega sistema 

Rimske številke Tabela A, tabela B, tabela C 

 

Sklop: Računske operacije in njihove lastnosti 

Vsebina Specialni materiali montessori 

Seštevanje in odštevanje, množenje in 

deljenje 

Veliko računalo, ležeče računalo, šahovnica, 

komplet barvnih bisernih paličic 

Potence Zaboj za kvadriranje, zaboj za kubiranje, 

zaboj za potenciranje 

Večkratniki in delitelji Tabla s čepki 

Pravila deljivosti Komplet zlatih zrn 

Decimalna števila, računske operacije z Sistemska decimalna tabla, karta s celimi in 
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decimalnimi števili decimalnimi števili, decimalna šahovnica 

 

Sklop: Racionalna števila 

Vsebina Specialni materiali montessori 

Deli celote Montessori material za ulomke (glej ang. 

knjigo) 

Desetiški ulomek in njegov decimalni 

zapis, urejenost decimalnih števil 

Sistemska decimalna tabla, karte s celimi in 

decimalnimi števili 

(Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

 

3.1.3 Primerjava montessori učnega načrta z učnim načrtom javne osnovne šole 

Čeprav učni načrt osnovne šole montessori temelji na učnem načrtu javne osnovne šole, so 

med njima opazne razlike. Prva večja razlika je ta, da ima učni načrt za osnovno šolo 

montessori v dokumentu Program osnovne šole montessori zbrane učne načrte za vse 

predmete, medtem ko ima učni načrt za javno osnovno šolo ločene dokumente za vsak 

predmet. Dokument Programa osnovne šole montessori je razdeljen na tri glavne dele (slika 2, 

slika 3, slika 4). V prvem splošnem delu je predstavljeno ime programa, cilji vzgojno-

izobraževalnega programa in osnove montessori pedagogike. Slednje vključujejo didaktične 

principe, vzgojni načrt in načela ter pedagoško-metodološka uresničitev montessori 

pedagogike. V splošnem delu so zapisani tudi pogoji vključevanja v šolo, preverjanje in 

ocenjevanje, trajanje izobraževanje, pogoji za napredovanje in dokončanje programa, 

prehajanje v času šolanje in znanja učiteljev, ki so izvajalci programa. Sledi posebni del 

programa, kjer je predstavljen obvezni del programa (predmetnik in dnevi dejavnosti) in 

razširjen, dodatni del. V tretjem delu so zapisani učni načrti za vsak predmet. Če učni načrt za 

montessori šolo primerjamo z javnim učnim načrtom za matematiko, ta vsebuje le opredelitev 

predmeta, splošne cilje, operativne cilje in vsebine ter minimalne standarde znanja. Javni učni 

načrt ne vsebuje prvih dveh glavnih delov (splošnega in posebnega dela). Vsebuje pa podatke, 

ki so v programu montessori šole zapisani za vsak predmet (slika 5). Na koncu so dodana še 

didaktična priporočila. 
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Slika 2: Kazalo Programa osnovne šole montessori 1              
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Slika 3: Kazalo Programa osnovne šole montessori 2 
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Slika 4: Kazalo Programa osnovne šole montessori 3           

 

Slika 5: Kazalo Učnega načrta za matematiko v javni osnovni šoli 
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V programu osnovne šole montessori se bomo osredinili na učni načrt za matematiko in ga 

primerjali z učnim načrtom za matematiko v javni osnovni šoli.  

Splošni in operativni cilji se med učnim načrtom javne in montessori šole ne razlikujejo, ker 

učni načrt za matematiko montessori šole temelji na javnem učnem načrtu. Razlikuje se le 

način, kako priti do cilja. Razlika se namreč pojavi v načinu zapisa ciljev. V Programu 

osnovne šole montessori so operativni cilji in vsebine razporejeni po vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih (slika 6), enako kot v učnem načrtu za javno osnovno šolo, vendar v učnem načrtu 

za montessori šolo niso razporejeni po razredih, kot je to razvidno v učnem načrtu za javno 

osnovno šolo (sliki 7 in 8). Razlog za to so heterogene skupine otrok v montessori šoli. Enako 

razliko lahko opazimo pri pregledu minimalnih standardov. 

 

 

Slika 6: Zapis operativnih ciljev in vsebin za matematiko Programa osnovne šole montessori 
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Slika 7: Zapis operativnih ciljev in vsebin za matematiko Učnega načrta v javni osnovni šoli 1 

 

Slika 8: Zapis operativnih ciljev in vsebin za matematiko Učnega načrta v javni osnovni šoli 2 
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Kot je razvidno na sliki 8, je v učnem načrtu za javno osnovno šolo zapisano točno število ur 

v posameznem razredu. Tega v učnem načrtu za osnovno šolo montessori ni, saj se ravnajo 

glede na potrebe otroka. 

Pri predmetu matematika se pojavi še ena razlika, in sicer uporaba materialov. V javnem 

učnem načrtu je priporočena uporaba konkretnega materiala predvsem v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. Predlagana je uporaba geometrijskih modelov likov in teles, 

geoplošč, šablon, merilnih inštrumentov, didaktičnih iger, različnih  računal, številskega 

traku, link kock, itd. Vse to je zapisano v didaktičnih priporočilih. Nasprotno je v učnem 

načrtu montessori šole, kjer je ob vsaki vsebini zapisan specialni montessori material (slika 6, 

slika 7), s katerim učenci dosegajo zahtevane cilje. Vsebine in materiali, ki jih uporabljajo, so 

predstavljeni v poglavju montessori material v učnem načrtu montessori šole. 

4 Montessori matematika 

M. Montessori je matematika že od nekdaj navduševala. Bila je namreč mnenja, da ljudje brez 

nje ne moremo živeti (Gasser, 2001). Človeški um je opisala kot »matematični um«, ker je po 

njenem mnenju matematika univerzalna lastnost človeka in ni namenjena zgolj redkim, 

nadarjenim posameznikom. Kadarkoli kaj primerjamo, razvrščamo ali štejemo, uporabljamo 

matematiko (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). Razvila je poseben material, 

ki ga je poimenovala »Ključ za osvojitev sveta«. Material je prilagojen otroškim rokam in 

pomaga pri njihovem razvoju. Otrok mora v naprej pripravljenem okolju vedno najti material, 

ki pritegne njegovo pozornost, ga obvlada, ob enem pa zadovolji otrokovo potrebo po gibanju 

(Gasser, 2001).  

Učenje matematike mora pri otroku potekati od konkretnega k abstraktnemu. Otrok najprej 

pridobiva konkretne izkušnje s pomočjo materialov, razvitih po M. Montessori, kasneje pa s 

svojim znanjem prehaja na abstraktno raven (Program zasebne osnovne šole montessori, 

2010). Učni načrt montessori šole temelji na izpostavljanju otrok konkretnim materialom, šele 

nato jim nudi delo z bolj abstraktnimi materiali. Enako je pri matematiki. Ko govorimo o 

konkretnem materialu, mislimo na material, ki ga otrok lahko prime v roke in z njim 

manipulira. Ti materiali predstavljajo nekaj abstraktnega (npr. števila). Ko so otroci 

pripravljeni opustiti materiale in si pri dejavnostih pomagajo le z listom papirja, so 

pripravljeni na abstraktno raven razmišljanja. Abstraktno poznavanje torej pomeni, da otrok 

brez materialov usvaja znanje (Hollis Montessori School, 2018). Rokovanje z materialom 

pripravlja otroka na matematična spoznanja, saj s štetjem, razvrščanjem itd., izraža svoj 

matematični um. S pomočjo senzoričnih in motoričnih izkušenj pridobiva matematična 

spoznanja. Delo z različnim materialom otroka spodbuja k seštevanju, štetju, primerjanju. 

Prav tako material otroka spodbuja, da sam razišče načela, pojme s pomočjo rokovanja. Z 

različnimi dejavnostmi pride do točke, ko razume abstraktne matematične operacije. Otroci 

morajo najprej razumeti pojme, šele nato lahko začnejo pomnjenje. Nekateri že zelo zgodaj 

spoznajo določene matematične pojme, ki jih začnejo uporabljati šele kasneje. S pomočjo 

konkretnih materialov tudi mlajši otroci rešujejo probleme, za katere bi lahko rekli, da so 

zanje zahtevni. Učitelj material natančno predstavi otroku, ta pa z dolgoročno uporabo le-tega 
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znanje sam abstrahira in prenese na nova področja. Materiali se uporabljajo pri različnih 

vsebinah, kar dokazuje, da se vsebine med seboj povezujejo (npr. aritmetika, geometrija). M. 

Montessori je z izbranimi materiali želela, da otrok s pomočjo svojega matematičnega uma 

razume svet kulture in narave v matematičnih strukturah (Program zasebne osnovne šole 

montessori, 2010). 

Otroci imajo na začetku šolanja zelo različna predznanja. Kljub temu so vsi željni učenja. To 

se lahko hitro spremeni, če je posamezna matematična vsebina predolgo v obravnavi. Medtem 

ko nekateri otroci to vsebino obvladajo že pred vstopom v šolo in jim pouk matematike lahko 

postane dolgočasen, imamo na drugi strani otroke, ki jim ves ta čas še vedno ni dovolj za 

usvojitev znanja. Posledica tega je otrokovo nazadovanje v znanju. S tem se je ukvarjala 

Maria Montessori in v svoje razrede vpeljala materiale, s katerimi so lahko manipulirali otroci 

različnih starosti, ob tem pa niso bili omejeni s časom (Gasser, 2001).  

4.1 Uporaba montessori materiala 

Montessori matematika v ospredje postavi pomembnost zapomnitve osnovnih dejstev. V 

montessori šoli otroci s ponavljanjem in pomočjo materialov memorizirajo pojme (Hollis 

Montessori School, 2018). Pomemben dejavnik montessori materialov je tudi ta, da učenci 

sami prepoznavajo napake, ki jih naredijo (Lillard, 2007). 

V Hiši otrok so imeli otroci na voljo materiale, ki jih je M. Montessori uporabljala že z otroki 

s posebnimi potrebami. Želela je ugotoviti razlike v uporabi materialov med normalno 

razvitimi otroki na eni strani in otroki s posebnimi potrebami na drugi strani. Otroke je med 

njihovim delom z materiali pozorno opazovala (Kosič, 2020). Z opazovanjem je ugotovila, da 

nekatere materiale radi uporabljajo vsi otroci, zato jih je poimenovala »osnovni« materiali. Za 

montessori šole je značilno, da imajo v razredu le po en primerek določenega materiala. S tem 

želijo vplivati tudi na določene družbene kakovosti. Če si otrok želi uporabiti material, vendar 

ga ima nek drugi otrok, bo otrok počakal, da bo material ponovno na voljo. S tem se uči 

spoštovanja dela drugih, ob enem pa razvija svojo potrpežljivost (Montessori, 2011). Opazila 

je, da otrokom veliko pomeni, da si materiale izbirajo sami. Materiala, ki ga otroci uporabljajo 

v šoli, ni smiselno imeti doma, saj doma izgubijo svoj čar. Otrok ne počaka, da je material 

prost in ni vrstnikov, s katerimi bi skupaj raziskovali (Kosič, 2020). 

V nadaljevanju so predstavljeni montessori materiali, ki so bili uporabljeni tudi v empiričnem 

delu magistrskega dela. Za vsak montessori material je predstavljen njihov opis, namen, 

vsebine, pri katerih se material uporablja in njegova uporaba. Ob materialih so navedena tudi 

didaktična sredstva, ki imajo podoben namen uporabe v javni osnovni šoli. Če ob montessori 

materialu ni navedenega didaktičnega sredstva, pomeni, da v javni osnovni šoli ni 

primerljivega didaktičnega sredstva z montessori materialom. S predstavljenimi didaktičnimi 

sredstvi lahko učenci v javni osnovni šoli spoznavajo enake vsebine in izvajajo podobne ali 

enake aktivnosti, kot jih učenci v montessori šoli z izbranim materialom. 
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4.1.1 Rdeče-modre palice 

Opis 

Rdeče-modre palice so eden izmed prvih montessori materialov, ki je predstavljen otroku. V 

montessori šoli uporabljajo komplet rdeče-modrih palic, ki se daljšajo po deset centimetrov. 

Prva in najkrajša palica je dolga deset centimetrov in je rdeče barve. Druga palica je dolga 

dvajset centimetrov in je razdeljena na dva dela. Prvi je obarvan rdeče, drugi modro. Takšen 

vzorec se ponavlja vse do desete palice. Zadnja, najdaljša, palica je dolga en meter in ima pet 

rdečih ter pet modro obarvanih delov (Seldin, 2018). 

Namen  

Otrok sprva spoznava števila in štetje z uporabo rutinskega štetja različnih predmetov in v 

različnih situacijah vsakdanjega življenja (Seldin, 2018). Še preden palice šteje, jih ureja po 

velikosti. Nato se ob uporabi rdeče-modrih palic uči šteti (Hollis Montessori School, 2018). Z 

njihovo pomočjo otrok spoznava princip seštevanja. Z zlaganjem rdeče-modrih palic ene ob 

drugi otrok spozna, da dobi novo število (računska operacija seštevanja) (Seldin, 2018).  

Vsebine 

 Naravna števila do 10,  

 seštevanje in odštevanje (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Uporaba 

Kot je značilno za montessori pedagogiko učitelj otrokom material najprej predstavi. Drug 

način spoznanja materiala je otrokovo opazovanje sovrstnikov, ki material že poznajo in z 

njim manipulirajo. V ospredju pedagogike namreč postavljajo učenje otrok z njihovo lastno 

aktivnostjo (Montessori, 1914). Otrok si na začetku težko predstavlja števila, kljub temu da 

zna na pamet povedati števila od ena do deset. Števila si predstavljajo približno tako: ena, 

dve, tri … veliko, zato otroci kot pomoč pri predstavi števil uporabljajo različne materiale 

(Seldin, 2018). Otrok rdeče-modre palice najprej prinese na preprogo oz. na njegovo delovno 

mesto, kjer nato nadaljuje delo. Palice postavlja od najkrajše do najdaljše ali obratno (Lillard, 

2007). Ko otrok polaga palice od najkrajše do najdaljše in položi daljšo pred krajšo, to napako 

opazi in jo nato tudi popravi. Tako samostojno odkriva napake. Ko bo otrok dejavnost večkrat 

ponovil, bo popravil tudi svoje napake (Montessori, 1914). 
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Slika 9: Rdeče-modre palice 

 

Primerljivo didaktično sredstvo v javni osnovni šoli: 

Podobne aktivnosti lahko učenci v javni osnovni šoli izvajajo z didaktičnim sredstvom, 

imenovanim link kocke (slika 10). To so kocke, ki jih lahko uporabljamo pri različnih 

matematičnih vsebinah. Zanje je značilno, da so enakih velikosti in različnih barv, kar lahko 

uporabimo za dejavnosti opisane pri montessori materialu. Otroci jih združujejo v različno 

dolge paličice oziroma stolpiče, ki predstavljajo števila. Ena kocka predstavlja število 1, dve 

združeni kocki predstavljata število 2 in tako naprej. 

Za link kocke je značilno, da imajo na eni strani luknjico, na drugi pa čepek, s katerim kocke 

združujemo. Od drugih kock se razlikujejo po tem, da jih lahko združujemo v treh smereh. 

Uporabljajo se tudi pri razvrščanju, kjer učenec link kocke razvršča po enem izmed vnaprej 

določenih kriterijev. Učenec z link kockami ponazarja števila ali pa ponazarja različne 

desetiške enote. Ena kocka predstavlja enico, stolpič desetih kock desetico itn. Poleg 

naštetega jih uporabljajo tudi za računanje z različnimi računskimi operacijami. Uporabljajo 

se tako pri seštevanju in odštevanju brez in s prehodom kot tudi pri množenju in deljenju 

(Fujs, 2011). 

 

 
Slika 10: Link kocke 
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4.1.2 Zaboj s palčkami 

Opis 

Zaboj s palčkami, na katerem so zapisane številke, je eden izmed prvih materialov, ki ga 

uporabljajo otroci v montessori šoli (Seldin, 2018). Material je sestavljen iz zabojčka z 

desetimi predalčki. Vsak predalček je označen s številom od 0 do 9. Poleg zabojčka material 

vsebuje tudi večjo košaro, v kateri je 45 enakih lesenih palčk (Hollis Montessori School, 

2018).  

Namen 

Material učenci uporabljajo pri spoznavanju števil in učenju štetja (Seldin, 2018). 

Vsebine 

 Naravna števila do 10 (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Uporaba 

Otroku najprej pokažemo način dela. Njegova naloga je, da v vsak predalček položi določeno 

število palčk (odvisno od števila nad predalčkom) (Hollis Montessori School, 2018). V košaro 

s številom 0 ne položi nobenega. Tako otrok že zgodaj spozna pojem števila nič (Seldin, 

2018). Učijo se, da simboli določajo količino palčk v predalčku, ob enem pa krepijo naravno 

zaporedje števil (Montessori Primary Guide, b. d.). Če otrok pravilno razporedi vse palčke, 

mu na koncu ostane prazna košara. Na takšen način otrok vidi, ali je pravilno razvrstil vse 

palčke (Seldin, 2018). Namesto lesenih palčk lahko otrok v predalčke zlaga tudi predmete iz 

vsakdanjega življenja, ki jih najde v svojem okolju (Montessori, 1914).  

 

 

Slika 11: Zaboj s palčkami 
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4.1.3 Peščena števila 

Opis 

Števila 0–9 so na papirju velikosti A5 narejena iz brusnega papirja in prilepljena na barvne 

kartončke. Vsako število je zapisano na svojem kartončku (Wonderful World of Montessori, 

b. d.). 

Namen  

Peščena števila otroci uporabljajo za spoznavanje simbolov števil. S prsti se sprehajajo po 

številih in ob tem spoznavajo in ponavljajo imena števil (Hollis Montessori School, 2018).  

Vsebina 

 Naravna števila (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Uporaba 

Peščena števila so otrokom predstavljena v treh delih. Učitelj jim najprej predstavi vsako 

peščeno število posebej. Otroci z dvema prstoma tipajo števila, nato ga morajo še imenovati. 

Naslednjič, ko se srečajo z materialom, morajo pokazati števila, ki jih pove učitelj ter jih 

pokazati. Sledi še tretji del, kjer učitelj otrokom naroči, da razporedijo števila od 0 do 9. S 

temi dejavnostmi se otrok pripravlja na zapis števil, hkrati pa spoznava in prepoznava števila 

(Wonderful World of Montessori, b. d.). 

 

Slika 12: Peščena števila 

 

Primerljivo didaktično sredstvo v javni osnovni šoli: 

Kot je izpostavil Piaget, so fizične izkušnje eden od dejavnikov, ki močno vplivajo na razvoj. 

Otrok pri manipuliranju z objekti spontano in neposredno pridobiva izkušnje. Njegove naloge 

so opazovanje, poslušanje, tipanje, okušanje in vonjanje (Piaget in Inhelder, 1982, Thomas, 

1992, v Batistič Zorec, 2013). Uporaba različnih čutil ob učenju novih vsebin torej 

pomembno pripomore pri učenju. In to je eden izmed razlogov, zakaj je treba otrokom 

ponuditi dejavnosti, kjer uporabljajo več čutil naenkrat. Pri pouku matematike v javni osnovni 

šoli tako učitelji pri pouku uporabljajo različne načine ponazarjanja številk. Otroci številke 

pišejo po mivki, jih oblikujejo iz kamenčkov, volne, jih pišejo po hrbtu in po mizi.  
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4.1.4 Verige barvnih zrn 

Opis 

Zrna so majhna, zato da jih otroci lahko uporabljajo na mizi. Komplet vsebuje pet setov vseh 

števil (1–10). Verige so obarvane glede na število zrn, ki jo sestavljajo. Barva zrn predstavlja 

število zrn na žici. Priporočljivo je, da set vsebuje več verig z 10 zrni, saj se učenci učijo tudi 

štetja po deset. Set verig ima priložene kartice s števili (Montessori, 1965).  

Namen 

Komplet verig barvnih zrn je prvotno namenjen učenju števil do 10. Uporablja se lahko tudi 

pri učenju štetja, zapomnitvi poštevanke in tudi drugih računskih operacijah (Montessori, 

1965). 

Vsebina 

 Naravna števila do 10, 

 naravna števila do 1000, 

 naravna števila do 1000000 (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Uporaba 

Barvne verige so eden izmed materialov, h kateremu se otroci vračajo od tretjega pa vse do 

dvanajstega leta starosti. V predšolskem obdobju jih otroci uporabljajo za štetje. V 

osnovnošolskem obdobju pa poleg štetja tudi kot pomoč pri zapomnitvi poštevanke (Hollis 

Montessori School, 2018). Otroci združujejo verige zrn tako, da dobijo število, zapisano na 

kartici. Ta vaja vodi v operacijo množenja, in sicer množenje z deset (Montessori, 1965). 

Otrok se z delom z zrni uči pospešenega računanja na pamet, ki se z uporabo materialov 

razvije spontano. Otrok si namreč že po barvah zapomni števila zrn v verigi in šteje po barvah 

in ne s števili. Operacije tako potekajo na pamet. Otrok osvoji material, ko lahko računa hitro 

in brez uporabe materiala (Montessori, 1965). 

 

 

Slika 13: Verige barvnih zrn 

 



33 
 

4.1.5 Zlata zrna 

Opis 

Z zrni se najprej ponazarjajo števila do 1000. Eno zrno predstavlja število 1, deset zrn, ki so 

skupaj nameščene v ravni liniji na žici, število 10, sto zrn, zloženih v obliki kvadrata, tisoč zrn 

pa v kubično kocko (Hollis Montessori School, 2018).  

Namen 

Ko je otrok pripravljen, da se začne učiti osnovnih operacij, jim je na voljo veliko različnih 

materialov. Montessori matematika kot enega izmed prvih materialov uporablja zlata zrna 

(Hollis Montessori School, 2018).   

Vsebina 

 Naravna števila do 1000, 

 množenje, 

 manjkajoči členi, 

 pravila deljivosti (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Uporaba 

Zrna otrok uporablja za učenje osnovnih operacij. Otroci z uporabo zrn seštevajo, odštevajo, 

množijo in delijo do 1000. Najprej rešujejo osnovne probleme, nato se lotijo kompleksnejših. 

Hitro se naučijo, da deset posameznih zrn predstavlja eno žico desetih zrn. To se naučijo z 

različnimi dejavnostmi ob uporabi zrn (Hollis Montessori School, 2018). Otrok povezuje 

verige z desetimi zrni in se uči desetic, stotic in tisočic. Zrna pripenja skupaj in tako nastane 

veriga, ki vsebuje tisoč zrn. Vse verige so obarvane enako (oranžno), saj je to značilna barva 

za število 10. Da otroci naredijo verigo tisočic, je potrebnega veliko dela. Po navadi to nalogo 

opravlja več otrok naenkrat. Verigo nato prepognejo na vsako stotico. Tako stotice polagajo 

eno ob drugo in na koncu preštejejo, koliko stotic je potrebnih za eno tisočico. Hkrati tvorijo 

pravokotnik, ki predstavlja ploščinsko enoto. Otrok pri tvorbi tisočice spoznava številske 

odnose med deseticami, stoticami in tisočicami. Pri vsem tem je pomembno, da otroku 

pustimo možnost, da raziskuje sam, saj znajo sami sebe najbolje motivirati za delo 

(Montessori, 1965). 

 

 

Slika 14: Veriga oranžnih zrn 
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Slika 15: Zlata zrna 

 

Zrna uporabljajo tudi pri t. i. pladnju zrn. Pladenj vsebuje posamezna zlata zrna, zrna po 10, 

ploščo s 100 zrni in kocko s 1000 zrni ter kartončke s števili. Učenci na pladnju vidijo 

povezanost med števili in količinami. Lahko pa pladenj vsebuje le verige po 10 zrn, brez 

kartončkov s števili. Z njim učenci raziskujejo povezavo med količinami, npr. da 10 verig po 

10 zrn skupaj predstavlja število 100. S tem materialom si učenci gradijo temelje za 

množenje, kvadrate in kube (Kingsley Montessori school, b. d.).  

 

Slika 16: Pladenj zlatih zrn 

 

Primerljivo didaktično sredstvo v javni osnovni šoli 

Montessori materialu zlatih zrn je podobna uporaba kompleta za ponazoritev števil do 1000 

(slika 17) ali t. i. Dienisova ponazorila, ki se uporabljajo pri pouku matematike v javni 

osnovni šoli. Komplet sestavljajo kocke, ki predstavljajo enice, stolpič s po desetimi kockami, 

ki predstavlja desetice, plošče sestavljene iz desetih stolpičev, ki predstavljajo stotice in večje 

kocke, sestavljene iz desetih plošč, ki predstavljajo tisočice. Didaktično sredstvo učenci 

uporabljajo kot pomoč za pridobivanje predstav o desetiških enotah in za računanje s 

prehodom. Večjo desetiško enoto zamenjajo za manjšo, npr. eno stotico za deset desetic. 

Večje kocke, ki predstavljajo tisočice, lahko zlagajo skupaj in tako pridobivajo predstave za 

večja števila od 1000 (Lukežič, 2008). 
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Slika 17: Komplet za ponazoritev števil do 1000 

 

4.1.6 Tabla ˝set˝in tabla ˝najst˝ 

Opis 

Obe tabli imata lesen okvir z desetimi vrstami in ploščice s števili, ki jih otroci vstavljajo v 

okvir. V vsaki vrsti okvirja je zapisano število 10 in prostor, kamor učenci vstavljajo ostala 

števila. Na začetku učenci ta material uporabljajo skupaj z barvnimi perlicami in računali ter 

tako raziskujejo povezave med števili in količinami (Kingsley Montessori school, b. d.). 

Namen 

Tabla ˝set˝ in tabla ˝najst˝ ste med seboj različna materiala, vendar se uporabljata na podoben 

način. Otrok v njih nastavlja števila do 100 (Kingsley Montessori school, b. d.). 

Vsebina 

 Naravna števila do 1000 (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Uporaba 

Otrok v tablo ˝najst˝ nastavlja števila 10–19, v tablo ˝set˝ pa števila 10–90. V prvo tablo otrok 

vstavlja števila 1–9 na desno stran, s katerimi prekrije število 0, medtem ko v drugo tablo ta 

števila postavlja na levo stran table (Montessori, 1914). Otroku je najprej predstavljena tabla 

˝najst˝ skupaj z uporabo barvnih perlic, ki jih že pozna. Otrok se nauči, kako povezati 

konkretni material, ki predstavlja določeno količino, z abstraktnim, ki vsebuje le simbole. 

Učitelj pred otroka na preprogo postavi tablo ˝najst˝ in perlice. Otrok mora najprej na zgornjo 

stran preproge nastaviti perlice od 1 do 10, nato pa učitelj pristavi tablo. Otrok najprej nastavi 

število 11 s perlicami in nato število prikaže na tabli. Če otrok koncepta ne razume in se 

ustavi že pri prvih številih, z aktivnostjo zaključita in nadaljujeta naslednji dan (Wonderful 

World of Montessori, b. d.). 
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Slika 18: Tabla ˝set˝in tabla ˝najst˝ 

 

4.1.7 Malo in veliko računalo 

Opis 

Na vsaki napeti žici so perlice značilnih barv. Ko otrok osvoji rokovanje z računalom, je 

pripravljen, da sešteva in odšteva do 1000 ali več tudi samo s pomočjo svinčnika in papirja 

(Hollis Montessori School, 2018).  

Namen 

Računalo s perlicami otroci uporabljajo pri učenju različnih računskih operacij. Učijo se 

seštevanja, odštevanja in množenja (Hollis Montessori School, 2018). 

Vsebina 

 Računski zakoni, 

 seštevanje in odštevanje, množenje in deljenje (Program zasebne osnovne šole 

montessori, 2010). 

Uporaba 

Računalo je material, ki ga otroci uporabljajo, ko osvojijo material z barvnimi verigami perlic. 

Malo računalo je zgoraj drugače obarvano kot spodaj. Zgoraj ima razpete tri žice, spodaj pa le 

eno. Na njem so označena števila. Prva, zgornja žica je označena z 1, druga z 10, tretja s 100 

in zadnja, četrta, ki je napeta v spodnjem delu, s 1000. Otroku uporaba malega računala ne 

predstavlja težav, če je že osvojil uporabo materiala z barvnimi verigami perlic. Uporabo 

malega računala predstavimo tako: vsaka kroglica na prvi žici predstavlja 1, prav tako kot je 

ena perlica pri materialih z verigami perlic prikazovala 1. Na drugi žici ena kroglica 

predstavlja 10, na tretji 100 in na četrti 1000 (Montessori, 1965). 

Otroci, ki osvojijo malo računalo, začnejo uporabljati veliko računalo in z njegovo pomočjo 

prikazujejo števila do 1 000 000. Zgornji del velikega računala je tako kot pri malem računalu 

obarvan drugače in ima napete tri žice, ki predstavljajo enice, desetice in stotice; srednji del je 

drugače obarvan kot prvi in ima prav tako napete tri žice, ki predstavljajo tisočice, 

desettisočice in stotisočice, spodnji del računala je prav tako drugače obarvan kot prva dva in 
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predstavlja milijonice. Predstavitev materiala otroku se ne razlikuje od predstavitve malega 

računala (Montessori, 1965). 

 

 
Slika 19: Malo računalo 

 
Slika 20: Veliko računalo 

 

Primerljivo didaktično sredstvo v javni osnovni šoli: 

Ročno računalo je eden izmed didaktičnih sredstev, ki se uporablja tudi v javni osnovni šoli. 

Obstajajo računala, ki se razlikujejo po barvah kroglic, velikosti, materialu in namenu. 

Nekatera računala imajo namesto kroglic tudi kocke (Lukežič, 2008). Na prvi pogled se ne 

razlikuje od malega in velikega računala, ki sta montessori materiala. Če pogledamo 

podrobneje, pa opazimo razlike. Ročno računalo ima deset vrst z desetimi kroglicami. 

Kroglice so lahko dveh barv (slika 21) ali pa je vsaka vrsta kroglic obarvana z drugačno barvo 

(slika 22) (Pasquet, 2001, v: Pirih, 2003). 

 

                                                     

Slika 21: Ročno računalo z dvema barvama kroglic 
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Slika 22: Ročno računalo z različnimi barvami kroglic 

 

Računala učenci uporabljajo za pomoč pri različnih računskih operacijah, predvsem za 

seštevanje in odštevanje. Računanje je mogoče v obsegu, ki ga omogoča računalo. Učenec z 

uporabo ročnega računala pridobi številske predstave (Lukežič, 2008). 

Račun 14 + 8 = ? otrok izračuna tako, da najprej prestavi prvih deset kroglic v prvi vrstici na 

desno stran, nato na drugi vrsti prestavi še štiri krogli skrajno desno. Kroglice, ki jih je otrok 

prestavil v desno, predstavljajo število 14. Zdaj je njegova naloga prišteti 8 enic. Otrok bo to 

naredil tako, da bo najprej v desno prestavil še ostalih šest kroglic v drugi vrsti in nadaljeval 

še s premikom dveh kroglic v tretji vrsti (Lukežič, 2008). 

Uporaba se razlikuje v tem, da žice pri ročnem računalu predstavljajo desetice in vsaka 

kroglica predstavlja eno enico, medtem ko vrstice pri malem in velikem računalu 

predstavljajo različne desetiške enote (enice, desetice, stotice itd.). Zaradi opisanega je 

drugačen tudi način uporabe. 

Podobno vlogo montessori računal ima v javni osnovni šoli pozicijsko računalo (slika 23), na 

katerem učenec na mesta enic, desetic, stotic itd. nastavlja kroglice ali druge oblike. Vsaka 

desetiška enota ima tudi drugačno barvo, da si otroci lažje zapomnijo desetiške enote. S 

pozicijskim računalom otrok ponazori števila do 1000, sešteva in odšteva s prehodom ter brez 

(Lukežič, 2008). 

 

Slika 23: Pozicijsko računalo 



39 
 

4.1.8 Tabli seštevanja in odštevanja ter množenja in deljenja 

Opis 

Tabli za seštevanje in odštevanje sta razdeljeni na kvadrate. Zgornji kvadrati so oštevilčeni od 

1 do 18. Števila 1–10 so obarvana v rdečo, 11–18 pa v modro. Med številom 10 in 11 poteka 

rdeča črta, ki navpično razdeli tablo. Poleg table material vsebuje tudi dva kompleta lesenih 

ploščic. Tako kot oznake na tabli sta tudi kompleta obarvana v rdečo in modro. Vsak set 

vsebuje ploščice s simboli od 1 do 9. Vsaka ploščica je razdeljena na kvadrate. V zadnjem 

kvadratu je število, ki ustreza številu kvadratov na ploščici (Hollis Montessori School, 2018). 

Tabli za množenje in deljenje imata 10 vrst, v vsaki vrsti pa je razporejenih 10 lukenj, skupaj 

100 lukenj. Na levi strani je reža za postavitev kartic. Tabli za množenje so priloženi še rdeči 

leseni zatiči, rdeč lesen žeton in dve tabeli (slika 24) (Hollis Montessori School, 2018). 

 

 

 
Slika 24: Tabeli priloženi tabli za množenje 

 

Material table za deljenje poleg 81 zelenih zatičev vsebuje še 9 zelenih figur in tabele za 

deljenje (slika 25) (Montessori Primary Guide, b. d.). 

 
Slika 25: Tabela za deljenje 
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Namen 

Na tabli seštevanja in odštevanja lahko otrokom pokažemo, kaj se dogaja, ko seštevamo in 

odštevamo. Enako velja za tablo za množenje in deljenje. Table so uporabne kot pomoč pri 

različnih računskih operacijah (Hollis Montessori School, 2018). 

Vsebina 

 Množenje, 

 manjkajoči členi (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

 

Uporaba 

Otrok tablo za seštevanje uporablja tako, da prvemu številu doda drugo število in zapiše 

rezultat. Račun 3 + 4 nastavi tako, da najprej položi na tablo rdečo ploščico s tremi kvadrati in 

nato ob njo doda še modro ploščico s štirimi kvadrati. Rezultat lahko odčita iz table. Ta 

pripomoček je mogoče uporabiti tudi pri seštevanju s prehodom in pri seštevanju večjih števil. 

Podobno kot pri seštevanju tudi pri odštevanju otrok najprej v tablo nastavi prvo število z 

leseno ploščico, nato pa spodaj položi modro in s tem prikaže odštevanca (slika 27) 

(Montessori, 1965). 

 

Slika 26: Tabla za seštevanje 

 

Slika 27: Tabla za odštevanje 

 

Pri množenju je pomembno, da otrok pred uporabo operacije pozna števila do milijon. S 

pomočjo table za množenje in dveh tabel otrok osvaja operacijo množenja. Čeprav je na prvi 

pogled za otroka težko, je zanje zelo zanimiva aritmetična igra. Ne samo da z njo vadijo 

množenje, ampak dobijo vpogled v abstrakten proces operacije. Otrok z veliko vaje hitreje 
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računa s pomočjo table kot s pomočjo rok (Montessori, 1965). Otrok si najprej pripravi 

material. Učitelj mu ga predstavi in ga na začetku tudi vodi skozi postopek uporabe. Otrok 

izbere kartico s številom (npr. število 4). Kartico zatakne na desno stran table. Otrok bo tako 

začel raziskovati operacijo množenja s številom 4. Rdeči žeton najprej položi nad število 1. 

Učitelj otroku razloži, da to pomeni, da mora pod število 1 zatakniti 4 rdeče zatiče. Otrok 

prešteje, koliko zatičev je vstavil v tablo. Učitelj mu pove, da je 4 · 1 = 4. Otrok rezultat 

zapiše v tabelo, ki je prazna (slika 24). Rdeči žeton nato prestavi na število 2. Kar pomeni, da 

potrebuje dve vrsti po 4 zatiče. Otrok zatakne zatiče in jih ponovno prešteje. Učitelj ponovi 

račun 4 · 2 = 8 (slika 27). Nekaj primerov naredita skupaj, nato nadaljuje otrok (Montessori 

Primary Guide, b. d.). 

 

Slika 28: Množenje s pomočjo table za množenje 

 

Slika 29: Tabla za množenje 

 

Za učenje množenja otroci uporabljajo tudi stotični kvadrat in list s tabelo (slika 26), kamor 

zapisujejo rezultate. Na voljo imajo deset stotičnih kvadratov za učenje poštevanke do deset. 

Z desetimi kvadrati otrok naredi deset ponovitev in tako utrjuje operacijo množenja. Ko 

izpolnijo vse liste, se učijo tudi samo s pomnjenjem rezultatov. Čeprav bi se na prvi pogled 

zdelo, da je delo s tem materialom otrokom dolgočasno, ni tako. Otrokom je delo zelo 

zanimivo in na teh nalogah delajo tudi več dni. Ko otrok dobi občutek, da snov obvlada, dobi 

testno kartico, s pomočjo katere preveri svoje znanje. Po vseh vajah, ki jih naredi s stotičnim 

kvadratom, se otrok nauči brati stotični kvadrat, saj ga šele takrat dovolj dobro pozna. Pred 

tem otrok ve le to, kam mora vanj vstaviti števila (Montessori, 1965).  

Za pomoč pri računanju daljših računov deljenja, otroci uporabljajo drug material. Ime zanj se 

razlikuje od šole do šole. Rečemo jim table za deljenje (rack and tubes, the test tube material) 

(Hollis Montessori School, 2018). Otrok si pripravi delovno mesto in vse potrebno za pomoč 
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pri računski operaciji deljenja. Učitelj otroku predstavi tablo, kjer mu pove, da števila zgoraj 

predstavljajo deljence, stranska števila pa rezultat. V tabelo (slika 25) učitelj zapiše 27 : 9 = . 

Za začetek učitelj otroku pove dve pravili. Prvo pravilo je, da rezultat ne sme bit večji od 9, 

drugo pravilo pa, da ostanek ne sme biti večji od delitelja. Učitelj položi 27 perlic v posodo in 

vpraša otroka, koliko zatičev bo razporedil v eno vrsto. Ker je v računu, zapisanem v tabeli 

(27 : 9 = ), število 9 kot delitelj, je to njegov odgovor. V zgornjo vrsto otrok nastavi devet 

figur. Otrok v vsako vrsto zatakne 9 zatičev. Učitelj pove, da je 27 : 9 = 3 in pokaže na 

stranska števila, kjer so zatiči postavljeni v tri polne vrste. Otrok rezultat zapiše v tabelo. 

Zatiče nato zloži nazaj v posodo. Naslednji račun, ki ga zapiše učitelj je 27 : 8 = . Postopek se 

ponovi. Učitelj zgolj opozori otroka na posebnost pri računu z ostankom. Ponovi pravilo, da 

imamo pri deljenju lahko ostanek, le da mora biti ta manjši od delitelja. Otrok nadaljuje z 

računanjem, da izpolni celotno tabelo (Montessori Primary Guide, b. d.). 

 

 

Slika 30: Tabla za deljenje 

 

Ko otrok naredi dovolj vaj in osvoji celoten potek reševanja računov, lahko skrajša proces 

reševanja. Enako kot pri množenju je stotični kvadrat uporabljen tudi za deljenje. Če otrok 

računa 24 : 4, v vrsto zloži toliko kroglic, s kolikor deli. 24 kroglic torej razporedi v 6 vrstic 

po 4 kroglice (Montessori, 1965). 

 

Primerljivo didaktično sredstvo v javni osnovni šoli: 

Stotični kvadrat je del materiala, ki ga uporabljajo v montessori šoli in tudi učitelji v javni 

osnovni šoli. V stotičnem kvadratu so navadno zapisana števila od 1 do 100 (slika 31), lahko 

pa je tudi prazen in v kvadratih nima zapisanih števil. Uporablja se za iskanje določenega 

števila, pri seštevanju in odštevanju s prehodom ali brez in pri iskanju predhodnika oziroma 

naslednika števil (Pirih, 2003). 
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Slika 31: Stotični kvadrat 

 

Plošča s čepki je na pogled podobna tablama za množenje in deljenje, le da na njej ni 

zapisanih števil. To je starejše didaktično sredstvo, ki je bilo uporabljeno pred današnjo 

geoploščo (Lukežič, 2008). V javni osnovni šoli je plošča s čepki uporabljena pri poučevanju 

geometrije. Na plošči učenci prikazujejo različne oblike in like. Uporabljena je lahko tudi pri 

pouku aritmetike. Na plošči učenci ponazorijo števila in računske operacije (Pirih, 2003). 

Učenec je s čepki ponazoril račun 6 + 8. Najprej je nastavil šest čepkov ene barve in dodal še 

osem čepkov druge barve. Plošča s čepki je uporabna tudi za ponazoritev poštevanke (slika 

32). Učenec ob konkretni ponazoritvi zapiše ustrezen račun in njegov rezultat (Lukežič, 

2008). 

 
Slika 32: Plošča s čepki 

 

4.1.9 Kovinski set 

Opis 

Učenje geometrijskih likov se začne z obrisovanjem različnih likov na papir (Montessori 

1965). Na začetku uporabljajo kovinski set, ki vsebuje različne like. Ti so razporejeni v škatli. 

Škatla vsebuje šest predalov, v vsakem predalu pa je šest različnih likov z ročaji. V prvem je 

šest krogov različnih premerov, v drugem je kvadrat in pet pravokotnikov, ki imajo različno 

dolge stranice, v tretjem je šest trikotnikov, ki se razlikujejo v dolžini stranic, četrti predal 

vsebuje šest pravilnih večkotnikov (petkotnik, šestkotnik, sedemkotnik, osemkotnik, 

devetkotnik in desetkotnik), v petem je šest popolnoma različnih likov (oval, elipso, trapez, 
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romb) in v zadnjem, šestem predalu, so štiri prazne lesene tablice brez držal in dve popolnoma 

poljubni, nepravilni obliki (Montessori, 1914). 

Namen 

Otroci se v montessori šoli poleg aritmetike učijo tudi geometrijo in dele celote. S pomočjo 

kovinskega seta spoznavajo različne oblike (Hollis Montessori School, 2018). 

Vsebina 

 Skladnost likov (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Uporaba 

Otroci že z zlaganjem likov iz škatle in z zlaganjem nazaj ugotavljajo, da ima vsak lik 

določeno mesto, kamor ga lahko pospravijo. Tako tudi ugotovijo, da se liki med seboj 

razlikujejo. Najprej učitelj otrokom predstavi le nekaj popolnoma različnih likov. Nadaljuje s 

predstavitvijo več različnih likov in na koncu predstavi še like, ki so med seboj podobni 

(Montessori, 1965). Učijo se poimenovanja likov, kakšni so, ko jih obračajo v različne strani, 

in kako so med seboj povezani (How we Montessori, 2016). Ena izmed dejavnosti je ta, da 

imajo na kartončkih narisane različne like, ki jih morajo nato iz škatle postaviti na podlago, 

kjer izvajajo aktivnost (Montessori, 1914). 

 

 
Slika 33: Kovinski set 

 

Primerljivo didaktično sredstvo v javni osnovni šoli: 

V javni osnovni šoli se učenci ravno tako srečajo z geometrijskimi liki, le da je spoznavanje 

le-teh usmerjeno predvsem v štiri glavne geometrijske like. To so pravokotnik, kvadrat, 

trikotnik in krog. Geometrijske like spoznavajo s pomočjo risanja z ravnilom in s šablonami 

(Pirih, 2003). Lukežič (2008) predstavi didaktično sredstvo, ki je podobno uporabi 

kovinskega seta. Učenec geometrijske like vstavlja v šablone. Ob tem spoznava geometrijske 

like in razvija finomotoriko. Učenec razvršča like v škatlo tudi s pomočjo barv, saj so liki 

enakih barv kakor prostori, ki pripadajo določenemu liku (Lukežič, 2008). 

Pri spoznavanju geometrijskih likov učenci v javni osnovni šoli uporabljajo geoploščo, ki je 

opisana pri prejšnjem montessori materialu. 
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4.1.10 Set geometrijskih teles 

Opis  

Set geometrijskih teles vsebuje deset lesenih oblik modre barve. Vključuje naslednje oblike: 

tristrana prizma, kvader, kocka, valj, stožec, tristrana piramida, štiristrana piramida, krogla, 

elipsoid in oval v obliki jajca. Vsa geometrijska telesa so shranjena v košari, v kateri je tudi 

sedem kartic. Na njih so geometrijski liki narisani s tanko modro črto (Montessori Academy, 

2018). 

Namen 

Učenci že v prvih razredih montessori šole znajo poimenovati geometrijska telesa. Zlahka 

poimenujejo kocko, krogle in tudi že piramide, prizme. S prehodom v višje razrede pa 

pridobijo znanje drugih konceptov (Hollis Montessori School, 2018). S prijemanjem 

geometrijskih teles postanejo pozorni, da so tudi okoli njih v različnih življenjskih okoljih 

predmeti takšnih oblik. To je temelj za nadaljnje učenje geometrije (Montessori Academy, 

2018). 

Vsebina 

 Geometrijska telesa (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Uporaba 

Učitelj geometrijska telesa otrokom predstavi. Otrok telo prime v roke in si ga ogleda. Na 

takšen način spoznava in ugotavlja razlike med geometrijskimi telesi. Otroci poskušajo le s 

tipom prepoznati geometrijska telesa, ki so npr. skrita pod tkanino. K setu geometrijskih teles 

so priložene tudi kartice z obrisi geometrijskih likov. Ko otroci dobro poznajo geometrijska 

telesa, jih povezujejo s karticami, na katerih so obrisi likov, ki ponazarjajo stranice likov 

(Montessori Academy, 2018). 

 

Slika 34: Set geometrijskih teles 

 

Primerljivo didaktično sredstvo v javni osnovni šoli: 

Geometrijska telesa so didaktično sredstvo, ki se uporablja tudi v javni osnovni šoli. 

Uporabljajo se različni modeli geometrijskih teles. Ta so lahko izdelana iz različnih 
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materialov (iz lesa, stiropora, papirja, kartona, žice), lahko so polni, votli in žičnati (Lukežič, 

2008). V nasprotju s temi so montessori materiali leseni. 

 

4.1.11 Montessori material za ulomke 

Opis 

Material vsebuje 10 krogov. Prvi krog je celota, ostali pa so razdeljeni na polovici, tretjine, 

četrtine, petine, vse do desetine. K setu montessori materiala za ulomke so vključene tudi 

kontrolne kartice, kjer otrok sam preveri pravilnost opravljene aktivnosti (Wonderful World 

of Montessori, b. d.). 

Namen 

Ko v šoli govorimo o ulomkih, je ponovno treba začeti pri predmetih iz vsakdanjega življenja. 

Učencem najprej predstavimo dele celote npr. z jabolkom in nadaljujemo z definicijo, s katero 

poudarimo enakost vseh delov celote. Nato učenci začnejo uporabljati material za ulomke, ki 

je zelo podoben kovinskemu setu pri učenju geometrijskih likov (Hollis Montessori School, 

2018). 

Vsebina 

 Deli celote, 

 krog in deli kroga (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Uporaba 

Prvo otrokovo srečanje z deli celote je usmerjeno v spoznavanje materiala in polaganje delov 

celote v ustrezne okvirje. Drugo srečanje otroka z materialom je namenjeno spoznavanju 

celote, polovice in tretjine. Tako otrok zna poimenovati določen del celote. Naslednja naloga 

otroka je, da spozna zapis delov celote. Cilj materiala je, da otrok ob uporabi materiala za 

ulomke, ki je konkreten material, vključi tudi abstrakten del, to je zapis ulomkov (Wonderful 

World of Montessori, b. d.). 

 

Slika 35: Tabli za ulomke 
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Primerljivo didaktično sredstvo v javni osnovni šoli: 

V javni osnovni šoli se uporablja podoben material. Krog je namreč geometrijski lik, ki ga 

lahko povežemo z različnimi predmeti v vsakdanu otroka. Otrok namreč reže pico ali torto in 

jo razdeli na enake dele. Lahko pa so didaktična sredstva tudi drugih oblik (Lukežič, 2008). 

 

Povzetek primerjave didaktičnih sredstev v javni osnovni šoli in montessori materialov v 

montessori šoli: 

Večino zgoraj izbranih in opisanih montessori materialov uporabljajo učitelji tudi pri pouku v 

javni osnovni šoli. Nekateri materiali so bolj specifični za uporabo v montessori šoli, kar pa 

ne pomeni, da jih učitelji v javni osnovni šoli ne uporabljajo. Nekaj montessori materialov 

ima v javni osnovni šoli drugačno vlogo kot v montessori šoli. Tu veliko vlogo odigrajo 

učitelji. Oni so tisti, ki učencem didaktična sredstva predstavijo. Od njih je odvisno, kaj bodo 

učenci z njimi počeli, zato se uporaba enakih didaktičnih sredstev razlikujejo od razreda do 

razreda. 

Z uporabo didaktičnih sredstev, natančneje montessori materialov, smo se ukvarjali tudi v 

empiričnem delu magistrskega dela, kjer smo želeli ugotoviti ali učitelji v javni osnovni šoli 

uporabljajo montessori material, na kakšen način ga uporabljajo in kako se uporaba 

didaktičnih sredstev v javni osnovni šoli razlikuje od uporabe montessori materialov v 

montessori šoli. 
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II. Empirični del 

5 Opredelitev raziskovalnega problema 

Vedno več učiteljev se odloča za različne pristope poučevanja otrok in različna didaktična 

sredstva, ki pomagajo otrokom pri raziskovanju novih znanj tudi v javni osnovni šoli. Učitelji 

se poslužujejo različnih pedagogik (montessori pedagogika, waldorfska pedagogika) in na ta 

način poskušajo v javno osnovno šolo vpeljati določene elemente le-teh, ki bi spodbudili 

učenje. V magistrskem delu smo se osredinili na montessori pedagogiko in njene elemente. 

Nekatere elemente montessori pedagogike je namreč mogoče uporabiti tudi pri pouku v javni 

osnovni šoli. To so predvsem uporaba dejavnosti iz vsakdanjega življenja, učenje z gibanjem, 

samostojnost otrok, uporaba montessori materiala in individualni pristop do otroka. Ena 

izmed glavnih razlik med montessori in javno osnovno šolo je vloga učitelja. Učiteljeva vloga 

v montessori šoli je opazovanje in usmerjanje otrok in ne poučevanje, kot nam je poznano iz 

javne osnovne šole. Učenje v montessori šoli temelji na uporabi različnih materialov, s 

katerimi učenci pridobivajo potrebno znanje, medtem ko je v javni osnovni šoli didaktično 

sredstvo uporabljeno kot ena od vrst reprezentacij pri obravnavi učne snovi. Namen naše 

raziskave je s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, v kolikšni meri razredni učitelji 

izbirajo določene montessori materiale za uporabo pri pouku matematike v javni osnovni šoli, 

na kakšen način jih uporabljajo in katere elemente montessori pedagogike uporabljajo pri 

svojem poučevanju. Poleg tega želimo ugotoviti, kako se uporaba didaktičnih sredstev pri 

učiteljih razrednega pouka v javni osnovni šoli razlikuje od uporabe montessori materiala v 

montessori šoli. 

6 Raziskovalna vprašanja 

Oblikovali smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kakšna so mnenja učiteljev v javni osnovni šoli o montessori pedagogiki in o 

uporabi montessori elementov v njihovem razredu? 

RV2: Ali se med učitelji razrednega pouka javnih osnovnih šol pojavljajo razlike s 

seznanjenostjo  in uporabo montessori elementov glede na njihovo delovno dobo?  

RV3: V kolikšni meri učitelji v javni osnovni šoli uporabljajo montessori material pri 

pouku matematike in pri katerih vsebinah ga uporabljajo? 

RV4: Kako se uporaba didaktičnih sredstev v javni osnovni šoli pri pouku matematike 

razlikuje od uporabe montessori materiala v montessori šoli?  
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7 Metodologija 

Raziskava  je bila izvedena z uporabo kvantitativnega raziskovalnega pristopa. Uporabili smo 

deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

7.1 Vzorec 

Vzorec je namenski in neslučajnostni. Sestavljajo ga učitelji, ki poučujejo ali so poučevali 

pouk matematike od 1. do 5. razreda javne osnovne šole. Raziskava je bila izvedena v 

šolskem letu 2020/2021, vanjo pa je bilo vključenih 95 učiteljev iz različnih slovenskih 

osnovnih šol. 

7.2 Merski inštrument 

Tehnika zbiranja podatkov, ki smo jo uporabili v raziskavi, je anketa, inštrument pa anketni 

vprašalnik. Vprašalnik je bil sestavljen na spletni strani 1KA. Namenjen je bil učiteljem 

razrednega pouka, ki poučujejo ali so poučevali matematiko v javni osnovni šoli. Z 

vprašalnikom smo zagotovili anonimnost. Vseboval je 15 vprašanj in 10 podvprašanj. Od tega 

je 22 vprašanj zaprtega tipa (1, 2, 3, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14), 1 odprto vprašanje (4), 5. in 15. vprašanje pa predstavljata petstopenjski 

lestvici stališč. Z rezultati anketnega vprašalnika smo želeli pridobiti odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 

7.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke smo zbirali od 12. 4. 2021 do 15. 6. 2021. Anketiranci so v povprečju anketo reševali 

5 minut. Spletna anketa je bila objavljena v nekaj zaprtih skupinah na socialnem omrežju 

Facebook, ki so namenjene učiteljem razrednega pouka. Posredovana je bila preko 

elektronske pošte na elektronske naslove ravnateljev naključnih slovenskih osnovnih šol. Z 

anketnim vprašalnikom smo pridobili nekaj osnovnih podatkov o anketirancih (spol, delovna 

doba na področju vzgoje in izobraževanja, triletje, v katerem učitelj poučuje in število 

učencev v razredu), dobili smo vpogled v stališča učiteljev o montessori pedagogiki in 

uporabi montessori elementov v njihovem razredu. Pridobili smo podatke o tem, v kolikšni 

meri učitelji v javni osnovni šoli pri pouku matematike uporabljajo montessori material in pri 

katerih vsebinah jih uporabljajo, na kakšen način ga uporabljajo ter kako se uporaba 

didaktičnih sredstev pri pouku matematike v javni osnovni šoli razlikuje od uporabe 

montessori materiala v montessori šoli. 

7.4 Postopki obdelave podatkov 

Podatki, pridobljeni s spletnim anketnim vprašalnikom, so bili obdelani z ustreznimi 

statističnimi postopki. Dobljeni podatki so bili kvantitativno analizirani, obdelani v programu 

Microsoft Office Excel in z računalniškim statističnim programom SPSS, kjer smo uporabili 

Kullbackov 2Î preizkus. Z omenjenim preizkusom smo iskale vzročne povezave med 

spremenljivkami (delovna doba, seznanjenost in uporaba montessori elementov). Podatke smo 
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interpretirali, jih med seboj primerjali in ob utemeljitvah uporabili inferenčno in opisno 

statistično analizo. S pomočjo programa Microsoft Office Excel smo prikazali podatke v 

tabelah in grafih.  

8 Rezultati raziskave in interpretacija 

Predstavili bomo rezultate ustrezno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Odgovori so prikazani 

z grafičnim in tabelaričnim prikazom, nato pa smo jih tudi deskriptivno opisali. Rezultati 

bodo predstavljeni v štirih poglavjih in v enakem vrstnem redu, kot so bila zastavljena 

vprašanja v anketnem vprašalniku. V naslednjem poglavju Glavne ugotovitve raziskave in 

odgovori na raziskovalna vprašanja predstavimo raziskovalna vprašanja in njihove 

ugotovitve. 

8.1 Osnovni podatki 

Prvo poglavje anketnega vprašalnika zajema osnovne podatke, kot so spol, delovna doba 

učiteljev na področju vzgoje in izobraževanja, triletje, v katerem poučujejo sodelujoči učitelji 

in število učencev v razredu. 

1. Spol: 

a) Ženska. 

b) Moški. 

 

 
Graf 1: Spol sodelujočih učiteljev 

 

V raziskavi je skupno sodelovalo 95 anketirancev. Od tega je 93 sodelujočih učiteljev 

razrednega pouka ženskega spola (98 %), 2 sta predstavnika moškega spola (2 %). 

 

Ženska; 
(98 %) 

Moški; 
(2 %) 



51 
 

2. Delovna doba na področju vzgoje in izobraževanje: 

a) Manj kot 2 leti. 

b) Od 3 do 10 let. 

c) Od 11 do 20 let. 

d) Od 21 do 30 let. 

e) Več kot 31 let. 

Na podlagi analiz Razdevšek-Pučko (1990, str. 147–149) in Marentič Požarnik (1993, str. 13–

15) smo delovne dobe razdelili v pet skupin. V prvo skupino spadajo učitelji z delovno dobo 

do 2 let. To obdobje Razdevšek–Pučko (1990) poimenuje obdobje idealnih predstav. Drugo 

obdobje od 3 do 10 let delovne dobe je obdobje uvajanja ali obdobje preživetja, v tretjo 

skupino uvrščamo učitelje z 11 do 20 let delovne dobe. To je obdobje izkušenosti in rutine. V 

četrti skupini so učitelji z delovno dobo od 21 do 30 let, ki so v t. i. obdobju vnovične 

dovzetnosti za vplivanje in izgorevanje. V zadnji, peti skupini pa so učitelji z delovno dobo, 

daljšo od 31 let. Ti učitelji spadajo v obdobje, ko se začno postopno odmikati in pripravljati 

na upokojitev (Razdevšek-Pučko, 1990).  

Učitelji so odgovarjali na zaprt tip vprašanja, in sicer nas je zanimala njihova delovna doba na 

področju vzgoje in izobraževanja. Podatki so prikazani grafično (graf 2). 

 

 
Graf 2: Delovna doba sodelujočih učiteljev na področju vzgoje in izobraževanja 

 

Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika je sodelovalo največ učiteljev z delovno dobo od 21 

do 30 let (29 %). Sledijo učitelji z delovno dobo od 3 do 10 let (24 %), učitelji z več kot 31 let 

delovne dobe (20 %) in učitelji z delovno dobo od 11 do 20 let (15 %). Najmanj učiteljev 

razrednega pouka, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik, ima manj kot 2 leti delovne dobe (12 

%).  
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3. Triletje poučevanja: 

a) 1. triletje. 

b) 2. triletje. 

Tretje vprašanje je zaprtega tipa. Učitelji so izbirali med dvema možnima odgovoroma, in 

sicer ali poučujejo v prvem ali v drugem triletju javne osnovne šole. Podatki so predstavljeni 

v grafu 3. 

 

Graf 3: Triletje, v katerem poučujejo učitelji 

 

Največji delež vseh sodelujočih učiteljev razrednega pouka poučuje matematiko v prvem 

triletju javne osnovne šole (78 %), ostali sodelujoči učitelji razrednega pouka (22 %) 

poučujejo v drugem triletju. 

 

4. Število učencev v razredu: 

 

 

Četrto vprašanje je odprtega tipa. Nanj so učitelji odgovarjali s kratkimi številčnimi odgovori. 

Zanimalo nas je, koliko učencev imajo v razredu. Podatke smo smiselno kategorizirali. V 

spodnji tabeli 1 so prikazani odgovori učiteljev. 

 

 

1. triletje; 
(78 %) 

2. triletje; 
(22 %) 
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Tabela 1: Število učencev v razredu 

Št. učencev v 

razredu 

Število Odstotek 

5–11 8 8,4 % 

12–17 13 13,7 % 

18–23 35 36,9 % 

24–28  39 41 % 

Najmanjše število učencev v razredu je 5. Največje število otrok v razredu pa maksimum, ki 

je postavljen s strani Ministrstva za šolstvo, in sicer 28. Odgovore učiteljev smo kategorizirali 

v skupine. Največ učiteljev (41 %) ima v razredu od 24 do 28 učencev. Sledijo učitelji, ki 

imajo v razredu od 18 do 23 učencev (36,9 %) in nato še učitelji z 12 do 17 učenci v razredu 

(13,7 %). Najmanj učiteljev (8,4%) ima v razredu 11 učencev ali manj. Povprečno število 

otrok v razredu znaša 21,2. 

8.2 Montessori pedagogika 

Drugo poglavje zajema splošna stališča učiteljev razrednega pouka o montessori pedagogiki 

in uporabo montessori elementov v javni osnovni šoli. 

5. vprašanje: Na petstopenjski lestvici označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate oz. ne strinjate.  

Pri petem vprašanju se je 95 učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo matematiko v javni 

osnovni šoli, opredelilo o njihovem stališču o montessori pedagogiki in uporabi njenih 

elementov v javni osnovni šoli. Na petstopenjski lestvici so označili, v kolikšni meri se s 

posamezno trditvijo strinjajo oz. ne strinjajo. Rezultati so prikazani v tabeli 2. 

Tabela 2: Stališča sodelujočih učiteljev o montessori pedagogiki in uporabi njenih elementih v 

javni osnovni šoli 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne strinjam Niti se 

strinjam niti 

se ne strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

Dobro sem seznanjen z 

montessori pedagogiko 

(način učenja, 

poučevanja, naloga 

učitelja, vloga okolja, 

vloga materialov). 

6 (6 %) 23 (34 %) 27 (28 %) 32 (34  %) 7 (7  %) 

V javni osnovni šoli je 

primerno uporabljati 

montessori elemente. 

2 (2 %) 1 (1 %) 15 (16 %) 46 (48 %) 31 (33 %) 

Pri pouku matematike 

uporabljam montessori 

material. 

5 (5 %) 22 (23 %) 28 (29 %) 34 (36 %) 6 (6 %) 
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Iz tabele 2 je razvidno, kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka o montessori pedagogiki 

in uporabi njenih elementov v javni osnovni šoli.  

Med učitelji razrednega pouka se 30 % sodelujočih učiteljev ne strinja oziroma sploh ne 

strinja, da so dobro seznanjeni z montessori pedagogiko. 28 % učiteljev se niti strinja niti ne 

strinja glede njihove seznanjenosti z montessori pedagogiko, medtem ko se 41 % učiteljev 

razrednega pouka v javni osnovni šoli strinja oziroma popolnoma strinja, da so dobro 

seznanjeni z montessori pedagogiko.  

Pri naslednji trditvi smo želeli izvedeti mnenje učiteljev razrednega pouka o primernosti 

uporabe montessori elementov v javni osnovni šoli. Večina učiteljev (81 %), ki so izpolnjevali 

anketni vprašalnik, se strinja oziroma popolnoma strinja z uporabo montessori elementov v 

javni osnovni šoli. 16 % učiteljev se niti strinja niti ne strinja z uporabo montessori elementov 

v javni osnovni šoli, medtem ko se le nekaj (3 %) učiteljev ne strinja oziroma sploh ne strinja 

z njihovo uporabo v javni osnovni šoli. 

Z zadnjo trditvijo smo želeli ugotoviti ali učitelji pri pouku matematike uporabljajo 

montessori material. Odgovore se strinjam oz. se popolnoma strinjam smo interpretirali, kot 

da učitelji montessori material uporabljajo, odgovori se ne strinjam oz. se sploh ne strinjam 

pa, kot da učitelji materiala ne uporabljajo. Rezultati iz tabele 2 kažejo, da 28 % sodelujočih 

montessori materialov ne uporablja oziroma jih sploh ne uporablja, medtem ko je 42 % 

učiteljev razrednega pouka uporablja montessori material pri pouku matematike. 29 % 

učiteljev razrednega pouka se ni niti strinjajo niti ne strinjalo, da uporabljajo montessori 

material pri pouku matematike v javni osnovni šoli.  

 

6. vprašanje: Katere montessori elemente uporabljate pri pouku matematike? (Možnih je več 

odgovorov.) 

a) Montessori material. 

b) Prilagoditev okolja otrokom. 

c) Dejavnosti iz vsakdanjega življenja. 

d) Samostojnost otrok. 

e) Učenje z gibanjem. 

f) Individualni pristop učitelja do učencev. 

g) Mešane starostne skupine otrok v razredu. 

h) Otroci si sami izbirajo aktivnosti že vnaprej pripravljenih materialov. . 

i) V razredu ne uporabljam nobenih elementov montessori pedagogike. 

j) Drugo: _________________ 

Šesto vprašanje je zaprto vprašanje. Zanimalo nas je, katere montessori elemente učitelji 

razrednega pouka v javni osnovni šoli uporabljajo pri njihovem pouku matematike. Učitelji so 

lahko izbrali več odgovorov. Dobljeni podatki so prikazani v tabeli 3. 
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Tabela 3: Število in odstotek sodelujočih učiteljev glede na to katere montessori elemente 

uporabljajo pri pouku matematike v javni osnovni šoli 

  Število Odstotek 

Montessori material 30 32 % 

Prilagoditev okolja otrokom 33 35 % 

Dejavnosti iz vsakdanjega življenja 70 74 % 

Samostojnost otrok 59 62 % 

Učenje z gibanjem 62 65 % 

Individualni pristop učitelja do učencev 47 49 % 

Mešane starostne skupine otrok v razredu 5 5 % 

Otroci si sami izbirajo aktivnosti iz že vnaprej pripravljenih materialov 17 18 % 

V razredu ne uporabljam nobenih elementov montessori pedagogike 10 11 % 

Drugo 1 1 % 

 

Glede na dobljene podatke se največ učiteljev (74 %) poslužuje montessori elementa, kjer v 

pouk matematike vključujejo dejavnosti iz vsakdanjega življenja. Sledita še dva montessori 

elementa, ki sta prav tako v veliki meri uporabljena pri pouku matematike v javni osnovni 

šoli. To je učenje z gibanjem, ki ga je izbralo 65 % sodelujočih učiteljev, in samostojnost 

otrok, ki ga je izbralo 62 % učiteljev razrednega pouka. Omenjenim montessori elementom 

sledijo še individualni pristop učitelja do učencev (49 %), prilagoditev okolja otrokom (35 %) 

in montessori material (32 %). Manj učiteljev razrednega pouka uporablja element, kjer si 

otroci sami izberejo aktivnosti iz že vnaprej pripravljenih materialov (18 %). 11 % vseh 

učiteljev v svojem razredu pri pouku matematike ne uporablja nobenega elementa montessori 

pedagogike. Najmanj učiteljev, le 5 %, v razredu uporablja montessori element, kjer so v 

razred vključeni učenci mešanih starostnih skupin. To so najverjetneje učitelji, ki poučujejo 

kombinirane razrede. 

 

8.3 Montessori material pri pouku matematike 

Tretje poglavje zajema vprašanja o montessori materialih pri pouku matematike v javni 

osnovni šoli. Zanimalo nas je, katere montessori materiale uporabljajo učitelji razrednega 

pouka pri pouku matematike v javni osnovni šoli in pri katerih vsebinah jih uporabljajo. Če so 

učitelji izbrali določen material pri 7. vprašanju, se jim je v nadaljevanju prikazalo dodatno 

podvprašanje (7.1, 7.2, 7.3 itd.), kjer so izbrali vsebine, pri katerih izbrani montessori material 

uporabljajo. V primeru, da učitelji nekega materiala niso izbrali, zanj niso izbirali med 

vsebinami, pri katerih bi izbrani montessori material uporabljali. Če ne uporabljajo nobenega 

od izbranih montessori materialov, so nadaljevali z 8. vprašanjem. 
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7. vprašanje: Katere od spodnjih materialov uporabljate v vašem razredu pri pouku 

matematike? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Verige z barvnimi zrni 

 
b) Zlata zrna in karte s celimi ter decimalnimi števili 

 
c) Peščene številke 

 
d) Tabla ˝set˝ in tabla ˝najst˝ 

 
e) Tabla za seštevanje in odštevanje 

 
f) Tabla za množenje in deljenje 

 
g) Malo in veliko računalo 
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h) Montessori material za ulomke 

 
i) Set geometrijskih teles 

 
j) Kovinski set 

 
k) Ne uporabljam nobenega od materialov 

Sedmo vprašanje je zaprtega tipa. Učitelji so izbirali med desetimi montessori materiali. 

Zanimalo nas je, katere izbrane montessori materiale uporabljajo pri pouku matematike v 

javni osnovni šoli. Izbrali so lahko več odgovorov in glede na izbrani material, dobili še 

nadaljnjo podvprašanje o vsebini pri kateri izbrani montessori material uporabljajo (vprašanja 

7.1–7.10). Zbrani podatki sedmega vprašanja so prikazani v tabeli 4.  

Tabela 4: Uporaba montessori materialov v javni osnovni šoli 

 Število Odstotek  

Verige z barvnimi zrni 15 15,8 % 

Zlata zrna in karte s celimi ter decimalnimi števili 11 11,6 % 

Peščene številke 29 30,5 % 

Tabla "set" in tabla "najst" 7 7,4 % 

Tabla za seštevanje in odštevanje 5 5,3 % 

Tabla za množenje in deljenje 6 6,3 % 

Malo in veliko računalo 27 28,4 % 

Montessori material za ulomke 17 17,9 % 

Set geometrijskih teles 71 74,7 % 

Kovinski set 12 12,6 % 

Ne uporabljam nobenega od materialov 19 20,0 % 
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Učitelji so lahko izbrali več materialov. Montessori material, ki ga je izbralo 71 učiteljev 

razrednega pouka pri pouku matematike v javni osnovni šoli, je set geometrijskih teles (75 

%). Sledijo peščene številke, ki jih je izbralo 29 sodelujočih učiteljev (31 %) in malo ter 

veliko računalo, ki sta bila izbrana s strani 27 učiteljev razrednega pouka (28 %). Ostali 

montessori materiali so bili med učitelji manj uporabljeni. Montessori material za ulomke 

uporablja 17 učiteljev (18 %), verige z barvnimi zrni 15 učiteljev (16 %), kovinski set 12 (13 

%), zlata zrna in karte s celimi ter decimalnimi števili 11 sodelujočih učiteljev (12 %), tablo 

˝set˝ in tablo ˝najst˝ 7 (7 %), tablo za množenje in deljenje 6 učiteljev (6 %) in tablo za 

seštevanje in odštevanje 5 učiteljev razrednega pouka (5 %). 19 sodelujočih učiteljev 

razrednega pouka (20 %) pri pouku matematike v javni osnovni šoli ne uporablja nobenega od 

montessori materialov, ki so bili na voljo.  

 

Naslednja vprašanja (7.1–7.10) so podvprašanja sedmega vprašanja. Na slednje so odgovarjali 

učitelji, ki so pri sedmem vprašanju odgovorili, da določen montessori material uporabljajo 

pri pouku matematike v javni osnovni šoli. Izbrali so lahko več vsebin, pri katerih uporabljajo 

montessori material. Pri vseh podvprašanjih so učitelji izbirali med enakimi izbranimi 

vsebinami iz matematike. Za vsak montessori material je njegova vsebinska uporabnost 

prikazana grafično (grafi 4–13). Dobljeni rezultati in njihovi odstotki predstavljajo zgolj 

učitelje, ki so v anketi odgovorili, da določen montessori material uporabljajo pri pouku 

matematike. Posledica tega so višji deleži pri določenih vsebinah. 

 

7.1–7.10 vprašanja: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate X (montessori material)? 

(Možnih je več odgovorov.) 

a. Geometrijska telesa. 

b. Geometrijski liki. 

c. Merske enote. 

d. Računanje s količinami. 

e. Prostornina. 

f. Naravna števila. 

g. Prikazovanje števil na številskem traku. 

h. Desetiški sistem. 

i. Računske operacije. 

j. Večkratniki in delitelji. 

k. Deli celote. 

l. Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m. Ulomki. 

n. Množice, prikazi in relacije. 

o. Matematični problemi. 

p. Drugo:_______________ 
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Graf 4: Uporaba verig z barvnimi zrni pri matematičnih vsebinah 

 

Verige z barvnimi zrni uporablja 15 učiteljev razrednega pouka. Večina učiteljev, ki 

uporabljajo ta montessori material, ga uporablja pri obravnavi naravnih števil (87 %) in pri 

računskih operacijah (80 %). Prav tako pa tudi pri prikazovanju števil na številskem traku (67 

%), desetiškemu sistemu (40 %), pri matematičnih problemih (33 %), računanju s količinami 

(13 %) in pri večkratnikih in deliteljih (7 %). Pri ostalih danih vsebinah jih ne uporabljajo. 

 

Graf 5: Uporaba zlatih zrn in kart s celimi ter decimalnimi števili pri matematičnih vsebinah 
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Montessori material zlata zrna in karte s celimi ter decimalnimi števili učitelji razrednega 

pouka v javni osnovni šoli uporablja 11 učiteljev. Uporabljajo jih pri poučevanje naravnih 

števil (82 %), prikazovanju števil na številskem traku in računskih operacijah (64 %), 

desetiškem sistemu (45 %) in pri večkratnikih in deliteljih ter matematičnih problemih (18 

%). Montessori material je manj uporabljen pri merskih enotah, računanju s količinami, delih 

celote in decimalnih številih in računskih operacijah z decimalnimi števili (9 %). Pri ostalih 

danih vsebinah jih sodelujoči učitelji ne uporabljajo. 

 

 

Graf 6: Uporaba peščenih številk pri matematičnih vsebinah 

 

Peščene številke uporablja 29 učiteljev razrednega pouka pri pouku matematike v javni 

osnovni šoli. Uporabljajo jih pri poučevanju naravnih števil (86 %), prikazovanju števil na 

številskem traku (38 %), računskih operacijah (21 %), pri desetiškem sistemu (17 %), 

računanju s količinami in matematičnih problemih (7 %) in delih celote (3 %). Eden izmed 

sodelujočih učiteljev je pod drugo izpostavil uporabo peščenih številk pri pravilnem zapisu 

števil (3 %). 
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Graf 7: Uporaba table ˝set˝ in table ˝najst˝ pri matematičnih vsebinah 

 

Tablo ˝set˝ in tablo ˝najst˝ uporablja 7 učiteljev. Najbolj uporabni sta pri obravnavi naravnih 

števil (100 %), sledi uporaba montessori materiala pri desetiškem sistemu (43 %) in pri 

geometrijskih telesih, geometrijskih likih in pri matematičnih problemih (14 %). Posebej je 

bila izpostavljena uporaba tabel ˝set˝ in ˝najst˝ v primeru, da učenec obrača enice in desetice 

(14 %). 

 

 

Graf 8: Uporaba table za seštevanje in odštevanje pri matematičnih vsebinah 
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Tabli za seštevanje in odštevanje uporablja 5 sodelujočih učiteljev razrednega pouka. Vsi jih 

uporabljajo pri računskih operacijah (100 %), sledi uporaba pri poučevanju naravnih števil (80 

%), matematičnih problemih (60 %), prikazovanju števil na številskem traku (40 %) in pri 

množicah, prikazih ter relacijah (20 %). 

 

 

Graf 9: Uporaba table za množenje in deljenje pri matematičnih vsebinah 

Tabli za množenje in deljenje sta montessori materiala, ki jih uporablja 6 učiteljev razrednega 

pouka pri pouku matematike. Uporabljajo jih pri poučevanju večkratnikov in deliteljev (83 

%), računskih operacijah (67 %), pri naravnih številih in matematičnih problemih (33 %) in 

pri računanju s količinami, prikazovanju števil na številskem traku, delih celote in ulomkih 

(17 %). 
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Graf 10: Uporaba malega in velikega računala pri matematičnih vsebinah 

 

27 učiteljev pri pouku matematike uporablja malo in veliko računalo. Učitelji ju pri pouku 

matematike največkrat uporabljajo pri računskih operacijah (85 %), poučevanju naravnih 

števil (74 %), prikazovanju števil na številskem traku in desetiškem številu (41 %), računanju 

s količinami (30 %), matematičnih problemih (26 %) in pri množicah, prikazih in relacijah (4 

%). Posebej je bila izpostavljena uporaba malega in velikega računala pri vsebini poštevanke 

(4 %). 

 

Graf 11: Uporaba montessori materiala za ulomke pri matematičnih vsebinah 
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Montessori material za ulomke uporablja 17 učiteljev. Učitelji razrednega pouka pri pouku 

matematike v javni osnovni šoli uporabljajo omenjeni montessori material pri poučevanju 

delov celote (82 %), ulomkih (71 %), pri matematičnih problemih (18 %), poučevanju 

geometrijskih likov in računskih operacij (12 %) ter pri merskih enotah, računanju s 

količinami, prostornini in množicah, prikazih in relacijah (6 %). Material za ulomke 

uporabljajo tudi pri poučevanju časovne orientacije (6 %). 

 

 

Graf 12: Uporaba seta geometrijskih teles pri matematičnih vsebinah 

 

Set geometrijskih teles je montessori material, ki ga je izbralo 71 učiteljev razrednega pouka. 

Pri pouku matematike ga uporabljajo pri poučevanju geometrijskih teles (99 %), 

geometrijskih likih (52 %), prostornini (17 %), matematičnih problemih (13 %), pri 

poučevanja računanja s količinami, delih celote in množicah, prikazih in relacijah (3 %) ter 

pri merskih enotah, desetiškem sistemu, računskih operacijah in ulomkih (1 %).  
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Graf 13: Uporaba kovinskega seta pri matematičnih vsebinah 

 

Montessori material kovinski set pri pouku matematike v javni osnovni šoli uporablja 12 

učiteljev razrednega pouka, in sicer pri poučevanju geometrijskih likov (50 %), geometrijskih 

telesih (17 %) in delih celote ter matematičnih problemih (8 %). Učitelji so izpostavili, da jih 

učenci uporabljajo tudi v prostem času in popolnoma neodvisno od vsebine (33 %). 

 

8. vprašanje: Materiali, ki ste jih videli zgoraj na slikah, so montessori materiali. Ali za 

katerega od njih niste vedeli, da je t. i. Montessori material? Označite. (Možnih je več 

odgovorov.) 

a) Verige z barvnimi zrni. 

b) Zlata zrna in karte s celimi in decimalnimi števili. 

c) Peščene številke. 

d) Tabla ˝set˝ in tabla ˝najst˝. 

e) Tabla za seštevanje in odštevanje. 

f) Tabla za množenje in deljenje. 

g) Malo in veliko računalo. 

h) Tabla za ulomke. 

i) Set geometrijskih teles. 

j) Kovinski set. 

Pri 8. vprašanju nas je zanimalo, za katere od izbranih montessori materialov učitelji niso 

vedeli, da so t. i. Montessori materiali. Izbirali so med montessori materiali, ki so jih imeli na 

voljo že pri sedmem vprašanju. Izbrali so lahko več odgovorov. V spodnjem grafu 14 so 

predstavljeni dobljeni podatki. 
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Graf 14: Materiali, ki jih učitelji javne osnovne šole ne prepoznajo kot montessori material  

Učitelji razrednega pouka, ki so sodelovali v raziskavi za nekatere izbrane materiale niso 

vedeli, da jih uvrščamo med montessori materiale. 39 % sodelujočih učiteljev ni vedelo, da 

verige z barvnimi zrni, tablo ˝set˝ in tablo ˝najst˝ in set geometrijskih teles uvrščamo med 

montessori materiale. Sledijo jim še kovinski set (38 %), zlata zrna in karte s celimi in 

decimalnimi števili (37 %), malo in veliko računalo (36 %), peščene številke (32 %), tabla za 

množenje in deljenje in montessori material za ulomke (31 %) ter tabla za seštevanje in 

odštevanje (24 %). 

8.4 Uporaba didaktičnih sredstev pri pouku matematike 

Četrto in zadnje poglavje je namenjeno uporabi didaktičnih sredstev pri pouku matematike v 

javni osnovni šoli. Dobljene podatke o uporabi didaktičnih sredstev v javni osnovni šoli bomo 

kasneje v naslednjem poglavju tudi primerjali z uporabo montessori materialov v montessori 

šoli. Zanimalo nas je, kaj je učiteljem pri izbiri didaktičnega sredstva najpomembnejše, kdaj 

učitelji in učenci uporabljajo didaktična sredstva, kateri učenci jih uporabljajo, kolikšen del 

pouka namenijo uporabi didaktičnih sredstev in s katerim namenom jih najpogosteje 

uporabljajo. Obenem smo želeli pridobiti stališča sodelujočih učiteljev o uporabi didaktičnih 

sredstev pri pouku matematike in vključitvi montessori materialov. 

9. vprašanje: Kaj vam je pri izbiri didaktičnih sredstev pri pouku matematike 

najpomembnejše (označite tri najpomembnejše)? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Uporabnost didaktičnih sredstev. 

b) Samostojno delo učenca. 

c) Privlačnost didaktičnih sredstev. 

d) Kakovost didaktičnih sredstev. 

e) Zanimanje učencev za didaktična sredstva. 

f) Samokontrola napak. 
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g) Možnost diferenciacije. 

h) Vključitev igre v uporabo didaktičnih sredstev (igra + učenje). 

i) Učitelj ne posega v delo otroka. 

j) Drugo: ____________________ 

Deveto vprašanje je zaprtega tipa. Želeli smo izvedeti, kaj je učiteljem razrednega pouka 

najpomembnejše pri izbiri didaktičnih sredstev za pouk matematike. Izbirali so med 

različnimi dejavniki, morali pa so izbrati tri, po njihovem mnenju najpomembnejše dejavnike. 

Na grafu 15 lahko vidimo porazdelitev odgovorov. 

 

Graf 15: Najpomembnejši dejavniki pri izbiri didaktičnih sredstev 

 

Učiteljem razrednega pouka je pri uporabi didaktičnih sredstev pri pouku matematike 

najpomembnejša uporabnost didaktičnih sredstev (75 %), sledita še samostojno delo učenca 

(69 %) in vključitev igre v uporabo didaktičnih sredstev (58 %). Poleg treh največkrat 

izbranih dejavnikov, so učitelji izbrali še možnost diferenciacije (46 %), kvaliteto didaktičnih 

sredstev (45 %), samokontrolo napak (34 %), zanimanje učencev za didaktična sredstva (22 

%) in privlačnost didaktičnih sredstev (13 %). Le eden izmed učiteljev je izbral dejavnik, kjer 

učitelj ne posega v delo otroka (1 %). 
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10. vprašanje: V kateri fazi poučevanja največkrat uporabljate didaktična sredstva? 

a) Uvodna motivacija. 

b) Spoznavanje nove snovi. 

c) Utrjevanje. 

d) Preverjanje. 

e) Drugo: __________________ 

Pri desetem vprašanju nas je zanimalo, v kateri fazi učitelji največkrat uporabljajo didaktična 

sredstva. Vsak učitelj je lahko izbral le en odgovor. V tabeli 5 so prikazani dobljeni podatki. 

Tabela 5: Uporabnost didaktičnih sredstev pri pouku matematike 

Odgovori Število Odstotek 

Uvodna motivacija 6 6 % 

Spoznavanje nove snovi 58 61 % 

Utrjevanje 31 33 % 

Preverjanje 0 0 % 

Skupaj 95 100 % 

 

Največ učiteljev razrednega pouka pri pouku matematike v javni osnovni šoli didaktična 

sredstva uporablja pri spoznavanju nove snovi (61 %). Sledi uporaba didaktičnih sredstev pri 

utrjevanju (33 %) in pri uvodni motivaciji (6 %). Noben sodelujoči učitelj v raziskavi 

didaktičnih sredstev ne uporablja pri preverjanju. 

 

11. vprašanje: Kateri učenci uporabljajo didaktična sredstva? 

a) Vsi učenci. 

b) Učenci s posebnimi potrebami. 

c) Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

d) Nadarjeni učenci. 

e) Drugo: __________________ 

Enajsto vprašanje je vprašanje zaprtega tipa. Zanimalo nas je, kateri učenci pri pouku 

matematike v javni osnovni šoli uporabljajo didaktična sredstva. Dobljeni rezultati so 

prikazani v spodnji tabeli 6. 
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Tabela 6: Kateri učenci uporabljajo didaktična sredstva 

Odgovori Število Odstotek 

Vsi učenci 84 88 % 

Učenci s posebnimi potrebami 0 0 % 

Učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

10 11 % 

Nadarjeni učenci 0 0 % 

Drugo 1 1 % 

Skupaj 95 100 % 

 

Kar 84 učiteljev, ki so sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika, je odgovorilo, da vsi učenci 

uporabljajo didaktična sredstva (88 %). Ostalih 10 učiteljev je odgovorilo, da didaktična 

sredstva uporabljajo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (11 %). Nobeden 

izmed učiteljev didaktičnih sredstev ne ponudi zgolj učencem s posebnimi potrebami ali 

nadarjenim učencem. Eden izmed učiteljev je poudaril, da didaktično sredstvo, ki ga na novo 

predstavi učencem, sprva uporabljajo vsi, nato pa le tisti, ki ga zares potrebujejo. 

12. vprašanje: Kdaj so didaktična sredstva učencem na voljo? 

a) Ves čas-- 

b) Ko jih pri pouku potrebujemo. 

Dvanajsto vprašanje je zaprtega tipa. Zanimalo nas je, kdaj so didaktična sredstva učencem na 

voljo. Podatki so predstavljeni v grafu 16. 

 

Graf 16: Dostopnost didaktičnih sredstev učencem 

74 sodelujočih učiteljev razrednega pouka je odgovorilo, da so didaktična sredstva učencem 

na voljo le takrat, ko jih pri pouku potrebujejo (78 %), ostalih 21 učiteljev je odgovorilo, da so 

didaktična sredstva učencem na razpolago ves čas (22 %). 

Ves čas; (22%) 

Ko jih pri pouku 
potrebujemo; 

(78%) 
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13. vprašanje: Kolikšen del vašega pouka matematike namenite uporabi različnih didaktičnih 

sredstev? 

a) Uporabljamo jih vsako uro. 

b) Uporabljamo jih dvakrat na teden. 

c) Uporabljamo jih enkrat na teden. 

d) Uporabljamo jih nekajkrat na mesec. 

Želeli smo izvedeti, kolikšen del pouka učitelji razrednega pouka pri matematiki v javni 

osnovni šoli namenijo uporabi didaktičnih sredstev. Zastavili smo zaprto vprašanje. Dobljeni 

podatki so prikazani v Grafu 17. 

 

Graf 17: Pogostost uporabe didaktičnih sredstev pri pouku matematike 

 

35 % učiteljev razrednega pouka pri pouku matematike didaktična sredstva uporablja 

nekajkrat na mesec. Sledijo učitelji, ki didaktična sredstva uporabljajo dvakrat na teden (32 

%) in učitelji, ki jih uporabljajo enkrat na teden (24 %). Najmanj učiteljev (9 %) didaktična 

sredstva uporablja vsako uro matematike. 

 

14. vprašanje: S katerim namenom najpogosteje uporabljate didaktična sredstva? (Možnih je 

več odgovorov.) 

a) Konkretna ponazoritev pri razlagi nove snovi. 

b) Dodatna razlaga. 

c) Za samostojno učenje učencev. 

d) Drugo: ________________ 
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Štirinajsto vprašanje je zaprtega tipa. Želeli smo izvedeti, s katerim namenom učitelji 

razrednega pouka pri pouku matematike v javni osnovni šoli največkrat uporabljajo 

didaktična sredstva. Učitelji so lahko izbrali več odgovorov. Podatki so zbrani v tabeli 7. 

Tabela 7: Namen uporabe didaktičnih sredstev 

 Število Odstotek 

Konkretna ponazoritev pri razlagi nove 

snovi 

88 93 % 

Dodatna razlaga 44 46 % 

Za samostojno učenje učencev 43 45 % 

Drugo 1 1 % 

 

Večina učiteljev (93 %) didaktična sredstva uporablja kot konkretno ponazoritev pri razlagi 

nove snovi. Temu sledi še uporaba didaktičnih sredstev pri dodatni razlagi (46 %) in pri 

samostojnem učenju učencev (45 %).  

 

15. vprašanje: Na petstopenjski lestvici označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate oz. ne 

strinjate.  

Pri 15. vprašanju so se učitelji razrednega pouka, ki poučujejo matematiko na javni osnovni 

šoli opredelili, glede njihovega stališča o načinu uporabe didaktičnih sredstev in o uporabi 

montessori materialov pri pouku matematike v javni osnovni šoli. Na petstopenjski lestvici so 

označili, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjajo oz. ne strinjajo. Rezultati so 

prikazani v tabeli 8. 

Tabela 8: Stališča učiteljev o načinu uporabe didaktičnih sredstev in o uporabi montessori 

materialov pri pouku matematike v javni osnovni šoli 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne strinjam Niti se 

strinjam niti 

se ne strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

Če bi imel v razredu 

manj učencev, bi več 

delal z različnimi 

didaktičnimi sredstvi. 

4 (4 %) 16 (17 %) 18 (19 %) 37 (39 %) 20 (21 %) 

Pri izbrani vsebini 

didaktično sredstvo 

uporabljam na točno 

določen način. 

4 (4 %) 26 (27 %) 23 (24 %) 38 (40 %) 4 (4 %) 
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Uporaba didaktičnih 

sredstev pri pouku 

matematike se mi zdi 

učinkovita. 

0 (0 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 42 (44 % 52 (55 %) 

Pouk matematike bi 

lahko potekal zgolj z 

uporabo različnih 

didaktičnih sredstev 

(brez DZ, učbenikov). 

11 (12 %) 28 (29 %) 23 (24 %) 19 (20 %) 14 (15 %) 

Pouk matematike bi 

lahko potekal brez 

uporabe didaktičnih 

sredstev. 

51 (54  %) 38 (40  %) 5 (5 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 

Pri pouku matematike 

bi si želel uporabljati 

več montessori 

materialov.  

0 (0 %) 2 (2 %) 15 (16 %) 47 (49 %) 31 (33 %) 

 

V tabeli 8 lahko vidimo podatke, ki smo jih pridobili z lestvico stališč in zastavljenimi 

trditvami. 60 % učiteljev razrednega pouka se strinja oziroma popolnoma strinja, da bi več 

delali z različnimi didaktičnimi sredstvi, če bi imeli v razredu manjše število učencev, 

medtem ko se 21 % učiteljev s to trditvijo ne strinja oziroma sploh ne strinja. 19 % učiteljev 

se ni moglo odločiti.  

31 % učiteljev se ne strinja oziroma popolnoma ne strinja, da didaktična sredstva pri pouku 

matematike pri določenih vsebinah uporabljajo na točno določen način, medtem ko se 44 % 

učiteljev s to trditvijo strinja oziroma popolnoma strinja. 24 % učiteljev se niti strinja niti ne 

strinja. 

Kar 99 % učiteljev, ki so sodelovali pri raziskavi, se strinja ali popolnoma strinja, da je 

uporaba didaktičnih sredstev pri pouku matematike zelo učinkovita. Le 1 % učiteljev se s to 

trditvijo ne strinja. 

41 % učiteljev razrednega pouka se ne strinja ali sploh ne strinja s trditvijo, da bi pouk 

matematike lahko potekal zgolj z uporabo didaktičnih sredstev, kar pomeni brez uporabe 

delovnih zvezkov in učbenikov. 24 % učiteljev se s trditvijo niti strinja niti ne strinja, medtem 

ko se 35 % sodelujočih učiteljev razrednega pouka strinja oziroma popolnoma strinja, da bi 

pouk matematike lahko potekal zgolj z uporabo didaktičnih sredstev. 

Večina učiteljev (94 %) se ne strinja oziroma popolnoma ne strinja, da bi pouk matematike 

lahko potekal brez uporabe didaktičnih sredstev. 1 % sodelujočih učiteljev se s trditvijo 

strinja, medtem ko se 5 % učiteljev niti strinja niti ne strinja, da bi pouk matematike lahko 

potekal brez uporabe didaktičnih sredstev.  

2 % učiteljev razrednega pouka si pri pouku matematike ne bi želelo uporabljati montessori 

materiala, medtem ko se 16 % sodelujočih ni moglo odločiti. Kar 82 % učiteljev razrednega 

pouka pa se strinja oziroma popolnoma strinja s trditvijo, da bi si želeli v pouk matematike 

vključiti več montessori materialov. 
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9 Glavne ugotovitve raziskave in odgovori na raziskovalna vprašanja 

Glavne ugotovitve temeljijo na podatkih, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika 

in smo jih analizirali v prejšnjem poglavju. Z anketnim vprašalnikom smo želeli pridobiti 

odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja povezana z uporabo montessori materiala pri 

pouku matematike v javni osnovni šoli.  

 

9.1 Odgovor na 1. raziskovalno vprašanje: Kakšna so mnenja učiteljev v javni 

osnovni šoli o montessori pedagogiki in o uporabi montessori elementov v 

njihovem razredu? 

Odgovore za prvo raziskovalno vprašanje smo pridobili s 5. in 6. vprašanjem v anketnem 

vprašalniku. Podatki o mnenjih učiteljev o montessori pedagogiki so predstavljeni v tabeli 2, o 

uporabi montessori elementov pa v tabelah 2 in 3.  

Odgovori učiteljev o seznanjenosti z montessori pedagogiko so razpršeni. Največ učiteljev 

(41 %) je mnenja, da so dobro seznanjeni z montessori pedagogiko, sledijo učitelji, ki mislijo, 

da niso dobro seznanjeni (30 %), in učitelji, ki se ne morejo odločiti (28 %), kako dobro so 

seznanjeni z montessori pedagogiko. Takšne odgovore smo pričakovali, saj je poznavanje 

montessori pedagogike odvisno tudi od vsakega posameznega učitelja in njegovih interesov. 

Stališča učiteljev o primernosti uporabi montessori elementov pri pouku v javni osnovni šoli 

so nas presenetila, saj nismo pričakovali, da bodo učitelji v takšnem obsegu spodbujali 

uporabo montessori elementov pri pouku v javni osnovni šoli. Kar 81 % sodelujočih učiteljev 

razrednega pouka se strinja oziroma popolnoma strinja, da so montessori elementi primerni za 

uporabo v javni osnovni šoli. 16 % se ni moglo opredeliti, medtem ko je le 3 % vprašanih 

mnenja, da uporaba montessori elementov ni primerna oziroma sploh ni primerna za uporabo 

v javni osnovni šoli.  

Ker smo predvideli, da bodo učitelji v večini odgovorili, da uporabljajo vsaj enega od 

montessori elementov med njihovim poučevanjem, nas je zanimalo, kateri montessori 

elementi prevladujejo v uporabi v javni osnovni šoli. Tu moramo opozoriti, da kljub njihovim 

odgovorom ne moremo zagotovo vedeti, ali so učitelji montessori elemente razumeli 

popolnoma tako kot jih razumejo v montessori pedagogiki. Da bi to lahko preverili, bi bilo 

učitelje potrebno povprašati tudi o njihovem razumevanja izbranih montessori elementov. Ni 

nas presenetil podatek, da je največ učiteljev izbralo montessori element, kjer v pouk 

vključujejo dejavnosti iz vsakdanjega življenje (74 %). Posledica tega je dejstvo, da poskušajo 

učitelji razrednega pouka učencem v nižjih razredih osnovne šole približati vsebine z 

dejavnosti in izkušnjami, ki so otrokom znane že iz njihovega vsakdanjega življenja in s 

katerimi se srečujejo izven šolskih zidov. Tako otrok pridobiva temeljne izkušnje za 

pridobivanje logično-matematičnega znanja, ki ga potrebuje predvsem pri pouku matematike 

(Gasser, 2001).  

Temu sledita še dva montessori elementa, ki odstopata od drugih, in sicer učenje z gibanjem 

(65 %) in samostojnost otrok (62 %). Slednje uporabljajo predvsem z mislijo na to, da so 
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otroci čim hitreje samostojni tako pri njihovem izobraževanju kakor tudi v njihovem 

vsakdanjem življenju. Drugi montessori element, ki je bil izbran s strani sodelujočih učiteljev, 

je gibanje otroka med učenjem. Učenje z gibanjem je za otroka nekaj zelo naravnega, saj se 

giba vse od rojstva (Montessori, 2018). Gibanje namreč otroku med učenjem novih vsebin 

pomaga do hitrejšega in boljšega pomnjenja le-teh (Lillard, 2007).  

Skoraj polovica učiteljev (49 %) razrednega pouka  pri poučevanju učencev uporablja tudi 

individualen pristop. Ta montessori element v veliki večini uporabljajo učitelji pri poučevanju 

vseh predmetov, saj je ključnega pomena predvsem za učence z učnimi težavami in 

primanjkljaji na učnem področju (Učni načrt, 2011).  

Poleg že omenjenih elementov učitelji pri pouku matematike v javni osnovni šoli uporabljajo 

tudi montessori element prilagajanja okolja otrokom (35 %), kjer prilagodijo razred oziroma 

njihovo šolsko okolje tako, da je prijazno uporabi učencem (Montessori, 2011).  

30 učiteljev je izpostavilo tudi uporabo montessori materiala (32 %) kot montessori elementa, 

ki ga uporabljajo pri njihovem pouku matematike. Sklepamo lahko, da so ti učitelji prepričani, 

da pri pouku matematike uporabljajo montessori material, kar pomeni, da imajo na področju 

montessori pedagogike tudi nekaj izkušenj. Zagotovo pa ne moremo reči, da montessori 

materiala ostali učitelji, ki ga niso izbrali, ne uporabljajo. Z 8. vprašanjem smo pridobili 

vpogled v poznavanje montessori materialov oz. ugotovili, za katere od izbranih montessori 

materialov sodelujoči učitelji niso vedeli, da jih uvrščamo mednje. Verjetnost, da ga 

uporabljajo in sploh ne vedo, da je to tako imenovan montessori material, je velika. To 

dokazujejo rezultati 7. vprašanja, ki prikazujejo uporabo montessori materiala med učitelji 

razrednega pouka pri pouku matematike. Zgolj 19 učiteljev (20 %) ne uporablja izbranih 

montessori materialov.  

Mešano starostno skupino otrok v razredu ima le 5 sodelujočih učiteljev (5 %). Učitelji, ki so 

izbrali ta montessori element, najverjetneje poučujejo kombinirane oddelke, kjer so v razredu 

učenci različnih starosti. Mešanih skupin v takšnem pomenu, kot jih je uvedla Maria 

Montessori, v javni osnovni šoli namreč ni. Njen namen je bil, da so v skupini otroci različnih 

starostnih skupin, ker otroci v odraslem življenju ne bodo delali zgolj z ljudmi njihove 

starosti, ampak z različnimi ljudmi različnih starosti (Kosič, 2020).  

17 učiteljev razrednega pouka, ki je izpolnjevalo anketni vprašalnik, pri pouku matematike ne 

uporablja nobenega od naštetih montessori elementov. 

Odgovor: Glede na dobljene podatke lahko rečemo, da so učitelji dobro seznanjeni z 

montessori pedagogiko in so ji tudi naklonjeni. V večini menijo, da je montessori pedagogiko 

primerno uporabljati pri pouku matematike v javni osnovni šoli. Prav tako jo vključujejo v 

njihov pouk matematike. Manj kot 1/5 učiteljev pri pouku matematike ne uporablja nobenega 

od montessori elementov. 
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9.2 Odgovor na 2. raziskovalno vprašanje: Ali se med učitelji razrednega pouka 

javnih osnovnih šol pojavljajo razlike s seznanjenostjo  in uporabo montessori 

elementov glede na njihovo delovno dobo? 

Odgovore na raziskovalno vprašanje smo pridobili z 2., 5. in 6. vprašanjem. Podatke smo 

obdelali s pomočjo programa SPSS in jih interpretirali. Dobljene interpretacije so prikazane v 

Tabelah 9 in 10. Delovno dobo učiteljev na področju vzgoje in izobraževanja smo združili v 

dve skupini, kjer smo jih razdelili na učitelje s krajšo delovno dobo (do 20 let) in tiste z daljšo 

delovno dobo (več kot 21 let). Iskali smo razlike med seznanjenostjo in uporabo montessori 

elementov glede na krajšo oziroma daljšo delovno dobo sodelujočih učiteljev razrednega 

pouka. 

Najprej smo primerjali seznanjenost z montessori pedagogiko in delovno dobo sodelujočih 

učiteljev razrednega pouka (tabela 9). Rezultate smo analizirali z uporabo Kullbackovega 2Î 

preizkusa, s katerim smo želeli ugotoviti razlike v seznanjenosti učiteljev z montessori 

elementi ter njihovo uporabo v javni osnovni šoli glede na njihovo delovno dobo. Pogoji za χ
2
 

preizkus niso izpolnjeni, zato uporabimo Kullbackov 2Î preizkus. 

 

Tabela 9: Seznanjenost učiteljev z montessori pedagogiko glede na njihovo delovno dobo 

 

 

Trditev: Dobro sem seznanjen z montessori pedagogiko (način učenja, 

poučevanja, naloga učitelja, vloga okolja, vloga materialov). 

Skupaj  

Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti se 

strinjam niti 

se ne 

strinjam Se strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

Delovna 

doba 

Krajša 

delovna 

doba 

Število  0 11 14 20 3 48 

Odstotki  0,0 % 22,9 % 29,2 % 41,7 % 6,3 % 100,0 % 

Daljša 

delovna 

doba 

Število  6 12 13 12 4 47 

Odstotki  12,8 % 25,5 % 27,7 % 25,5 % 8,5 % 100,0 % 

Skupaj  Število  6 23 27 32 7 95 

Odstotki  6,3 % 24,2 % 28,4 % 33,7 % 7,4 % 100,0 % 

 

 

Hi-kvadrat preizkus 

 Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

P vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 8,214
a
 4 ,084 

Kullbackov 2Î preizkus 10,552 4 ,032 

Število veljavnih odgovorov 95   

a. 4 celice (40,0 %) imajo pričakovano frekvenco manjšo od 5. Najmanjše 

število je 2,97. 
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Interpretacija:  

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î = 10,552, g = 4, α = 

0,032). V vzorcu se med učitelji razrednega pouka s krajšo in daljšo delovno dobo pojavljajo 

statistično pomembne razlike o mnenju, kako dobro so seznanjeni z montessori pedagogiko. 

Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 3,2 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo 

razlike med učitelji s krajšo in daljšo delovno dobo. 

Več učiteljev s krajšo delovno dobo (48 %) kot učiteljev z daljšo delovno dobo (34 %) se 

popolnoma strinja oziroma strinja, da so dobro seznanjeni z montessori pedagogiko. Približno 

enako število učiteljev s krajšo delovno dobo (29,2 %) in daljšo delovno dobo (27,7 %) se niti 

strinja niti ne strinja, da so dobro seznanjeni z montessori pedagogiko. Več učiteljev z daljšo 

delovno dobo (38,3 %) kot učiteljev s krajšo delovno dobo (22,9 %) se ne strinja oziroma 

popolnoma ne strinja, da so dobro seznanjeni z montessori pedagogiko.  

Dobljeni podatki nakazujejo, da so sodelujoči učitelji razrednega pouka v javni osnovni šoli s 

krajšo delovno dobo mnenja, da so bolje seznanjeni z montessori pedagogiko kot učitelji 

razrednega pouka z daljšo delovno dobo. To smo pričakovali, saj menimo, da so učitelji s 

krajšo delovno dobo že v času študija prejeli več informacij o montessori pedagogiki. 

Menimo tudi, da se učitelji s krajšo delovno dobo poslužujejo več različnih metod poučevanja 

v javni osnovni šoli in na takšen način z raziskovanjem ugotavljajo in preizkušajo drugačne 

načine poučevanje, med njimi tudi elemente montessori pedagogike. 

 

Nato smo primerjali še uporabo montessori elementov glede na delovno dobo učiteljev 

razrednega pouka v javni osnovni šoli (tabela 10). Podatke smo pridobili s pomočjo 6. 

vprašanja, s katerim smo želeli ugotoviti, katere montessori elemente uporabljajo učitelji 

razrednega pouka v javni osnovni šoli. Za izhodišče smo izbrali odgovor, ki so ga izbrali 

sodelujoči učitelji, ki ne uporabljajo nobenega od montessori elementov. Na osnovi tega smo 

učitelje razvrstili v dve skupini: učitelji, ki so izbrali odgovor, da montessori elementov ne 

uporabljajo, v nasprotju z učitelji, ki so označili izbiro vsaj enega od montessori elementov. 

Rezultate smo analizirali z uporabo Kullbackovega 2Î preizkusa, s katerim smo želeli 

ugotoviti razlike v uporabnosti montessori elementi v javni osnovni šoli glede na njihovo 

delovno dobo. Pogoji za χ
2
 preizkus niso izpolnjeni, zato uporabimo Kullbackov 2Î preizkus. 
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Tabela 10: Uporabnost montessori elementa – otroci sami izbirajo aktivnosti iz že vnaprej 

pripravljenih materialov gleda na delovno dobo učiteljev 

 

 

Uporaba montessori elementov pri pouku v 

javni osnovni šoli 

 

 

Skupaj  Uporabljam Ne uporabljam 

Delovna 

doba 

Krajša 

delovna doba 

Število  46 2 48 

Odstotek  95,8 % 4,2 % 100,0 % 

Daljša 

delovna doba 

Število  39 8 47 

Odstotek  83,0 % 17,0 % 100,0 % 

Skupaj  Število  85 10 95 

Odstotek  89,5% 10,5 % 100,0 % 

 

 

 Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

P vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov Hi-kvadrat 4,166
a
 1 ,041 

Kullbackov 2Î preizkus 4,421 1 ,035 

Število veljavnih odgovorov 95   

a. 1 celica (25,0 %) imajo pričakovano frekvenco manjšo od 5. Najmanjše število je 4,95. 

 

Interpretacija:  

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î = 4,421, g = 1, α = 0,035). 

V vzorcu se med učitelji razrednega pouka s krajšo in daljšo delovno dobo pojavljajo 

statistično pomembne razlike o tem, ali ne uporabljajo montessori elementa. Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem 3,5 % trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med 

učitelji s krajšo in daljšo delovno dobo. 

Več učiteljev s krajšo delovno dobo (95,8 %) kot učiteljev z daljšo delovno dobo (83,0 %) 

uporablja vsaj enega od montessori elementov. Več učiteljev z daljšo delovno dobo (17,0 %) 

kot učiteljev s krajšo delovno dobo (4,2 %) pri pouku matematike v javni osnovni šoli ne 

uporablja nobenega montessori elementa.  

Glede na dobljene podatke s Kullbackovim 2Î preizkusom lahko rečemo, da se uporaba 

montessori elementov med učitelji s krajšo in učitelji z daljšo delovno dobo razlikuje. Več 

učiteljev s krajšo delovno dobo uporablja montessori elemente kot učiteljev z daljšo delovno 

dobo.  

Odgovor: Če seznanjenost z montessori pedagogiko in uporabnost montessori elementov v 

javni osnovni šoli pri pouku matematike primerjamo z delovno dobo sodelujočih učiteljev, 

lahko rečemo, da so učitelji s krajšo delovno dobo bolje seznanjeni z montessori pedagogiko 

prav tako pa tudi v večjem številu uporabljajo elemente montessori pedagogike kot učitelji z 

daljšo delovno dobo. 
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9.3 Odgovor na 3. raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri učitelji v javni osnovni 

šoli uporabljajo montessori material pri pouku matematike in pri katerih 

vsebinah ga uporabljajo? 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje smo dobili s 7. vprašanjem in njegovimi 

podvprašanji (7.1–7.10). Dobljeni podatki o uporabi montessori materialov pri pouku 

matematike v javni osnovni šoli so prikazani v tabeli 4. Za vsakega od montessori materialov 

so v grafih 4–13 prikazane vsebine, pri katerih jih učitelji uporabljajo. 19 od skupno 95 

sodelujočih učiteljev razrednega pouka pri pouku matematike ne uporablja nobenega od 

ponujenih montessori materialov.  

Pri sedmem vprašanju smo zbrali 219 odgovorov, kar pomeni, da 76 sodelujočih učiteljev, ki 

niso izbrali odgovora, da ne uporabljajo nobenega od izbranih montessori materialov, 

uporablja vsaj enega od njih. Opozoriti moramo, da je to le nekaj materialov izmed velike 

zbirke, ki so na voljo v montessori pedagogiki, zato ne moremo reči, da ostali sodelujoči 

učitelji ne uporabljajo nobenega montessori materiala. Rečemo lahko samo, da učitelji ne 

uporabljajo nobenega od montessori materialov, ki smo jih izbrali za empirični del 

magistrskega dela. 

Učitelji razrednega pouka so izbirali med desetimi montessori materiali in možnostjo 

odgovora, da ne uporabljajo nobenega od izbranih materialov. Kot že rečeno je slednji 

odgovor izbralo 19 učiteljev razrednega pouka, kar predstavlja 20 % sodelujočih.  

Če so učitelji označili, da uporabljajo določen montessori material, so v nadaljevanju s 

podvprašanji odgovorili še pri katerih vsebinah uporabljajo izbrane montessori materialov. 

Izbirali so med 15 vsebinami, ki jih učitelji poučujejo v prvih dveh triletjih javne osnovne 

šole. Te vsebine so: matematični problemi, množice, prikazi in relacije, ulomki, decimalna 

števila in računske operacije z decimalnimi števili, deli celote, večkratniki in delitelji, 

računske operacije, desetiški sistem, prikazovanje števil na številskem traku, naravna števila, 

prostornina, računanje s količinami, merske enote, geometrijski liki in geometrijska telesa. 

Med ponujenimi vsebinami smo učiteljem ponudili vsebini ulomki in deli celote, ki sta isti 

vsebini z različnim poimenovanjem. Ob pregledu dobljenih podatkov smo ugotovili, da 

učitelji tega niso prepoznali, saj se delež učiteljev pri izbiri nekaterih montessori materialih, ki 

so izbrali vsebino ulomki ne ujema z deležem učiteljev, ki so izbrali vsebino deli celote. 

Sklepamo lahko, da učitelji med izpolnjevanjem anketnega vprašalnika niso bili pozorni na 

poimenovanja vsebin, pri katerih uporabljajo montessori material. V nadaljevanju bomo za 

vsebini deli celote in ulomki uporabljali poimenovanje deli celote. 

Izbrane matematične vsebine bomo primerjali z uporabo montessori materiala pri vsebinah v 

montessori šoli. Izbrane vsebine bomo ovrednotili in interpretirali izbire učiteljev. 

Material, ki ga učitelji največ uporabljajo, je set geometrijskih teles. Izbralo ga je 71 učiteljev 

(74,7 %). Čeprav ga uvrščamo med montessori material, set geometrijskih teles ni ravno 

najznačilnejši predstavnik, saj je to tudi pripomoček, ki ga otroci pogosto uporabljajo v 

njihovem okolju izven šolskih zidov (Montessori Academy, 2018). Uporaba materiala pri 
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pouku matematike v javni osnovni šoli je zelo raznolika. Učitelji ga največ uporabljajo pri 

vsebinah geometrijskih teles in likov, nato pa sledijo še ostale vsebine, kot so prostornina, 

matematični problemi, množice, prikazi in relacija, deli celote, računanje s količinami, 

računske operacije, desetiški sistem in merske enote. Uporaba seta geometrijskih teles je zelo 

raznolika in sega na več področij matematičnih vsebin. Po drugi strani je uporaba 

geometrijskih teles v montessori šoli namenjena predvsem vsebini geometrijskih teles, kjer 

otroci le-te spoznavajo (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). Ob pregledu 

vsebin, ki so jih izbrali sodelujoči učitelji, lahko ugotovimo, da so izbrali tudi nekatere 

vsebine, kjer ni jasno, kako bi dani material lahko uporabili pri pouku matematike na razredni 

stopnji. Kot primer lahko navedemo uporabo geometrijskih teles pri vsebini prostornine. Ker 

set geometrijskih teles vsebuje polne modele, so le-ti za merjenje prostornine na razredni 

stopnji neuporabni, saj je na razredni stopnji obravnava prostornine omejena le na votle 

prostorninske mere.  

Setu geometrijskih teles sledita montessori materiala peščene številke ter malo in veliko 

računalo. Peščene številke uporablja 29 učiteljev (30,5 %), malo in veliko računalo pa 27 

sodelujočih učiteljev razrednega pouka (28,4 %).  

Peščene številke učitelji razrednega pouka uporabljajo pri različnih vsebinah. Najbolj izstopa 

uporaba materiala pri vsebinah naravnih števil, kjer učenci s pomočjo čutil, predvsem tipa, 

spoznavajo in poimenujejo imena števil (Hollis Montessori School, 2018). Prav pri slednji 

vsebini je montessori material peščene številke uporabljen v montessori šoli (Program 

zasebne osnovne šole montessori, 2010). Sledijo še prikazovanje števil na številskem traku, 

računske operacije in desetiški sistem. Vsebine, pri katerih učitelji prav tako uporabljajo 

peščena števila, so različni matematični problemi, računanje s količinami in deli celote. 

Uporaba materiala se nam zdi primerna za vse izbrane vsebine.  

Malo in veliko računalo sta v največji meri, uporabljena pri vsebinah računskih operacij in 

naravnih številih. Kar nekaj učiteljev material uporablja tudi pri poučevanju vsebin 

desetiškega sistema, pri prikazovanju števil na številskem traku, pri računanju s količinami in 

pri različnih matematičnih problemih. V manjših primerih pa tudi pri množicah, prikazih in 

relacija. Uporaba materiala malo in veliko računalo je v montessori šoli uporabljeno predvsem 

pri vsebinah računskih zakonov in poučevanju računskih operacij (Program zasebne osnovne 

šole montessori, 2010). Slednje sovpada z izbiro učiteljev v javni osnovni šoli. Prav tako bi 

bilo za ostale vsebine zanimivo raziskati načine uporabe pri pouku matematike. 

Naslednje najbolj uporabljen montessori material med sodelujočimi učitelji razrednega pouka 

v javni osnovni šoli je montessori material za ulomke, ki ga uporablja 17 učiteljev (17,9 %), 

verige z barvnimi zrni uporablja 15 učiteljev (15,8 %), kovinski set, ki ga uporablja 12 

učiteljev razrednega pouka (12,6 %) in zlata zrna in karte s celimi ter decimalnimi števili, ki 

jih uporablja 11 učiteljev (11,6 %).  

Uporaba montessori materiala za ulomke je zelo raznolika. Učitelji ga v največji meri 

uporabljajo pri poučevanju vsebin o delih celote, kjer učenci na podlagi oblik, ki so jim 

poznane iz vsakdanjega življenja (torta, pica) spoznavajo dele celote (Lukežič, 2008). Prav 

takšna je uporaba montessori materiala za ulomke v montessori šoli (Program zasebne 

osnovne šole montessori, 2010). V manjši meri učitelji material uporabljajo tudi pri različnih 
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matematičnih problemih, računskih operacijah, geometrijskih likih, množicah, prikazih in 

relacijah, pri prostornini, računanju s količinami in merskimi enotami. Zanimivo bi bilo 

izvedeti, na kakšen način učitelji uporabljajo omenjeni material pri vsebinah prostornine ter 

pri računanju s količinami in merskimi enotami.  

Verige z barvnimi zrni učitelji pri pouku matematike uporabljajo pri poučevanju vsebin 

naravnih števil, računskih operacijah, prikazovanju števil na številskem traku. V nekoliko 

manjšem obsegu pa tudi pri vsebinah desetiškega sistema, matematičnih problemov, 

računanju s količinami ter večkratniki in delitelji. Material je v montessori šoli namenjen 

uporabi pri vsebinah naravnih števil vse do števila milijon (Program zasebne osnovne šole 

montessori, 2010). 

Uporaba kovinskega seta je glede na ostale montessori materiale bolj osredinjena na manj 

vsebin. Prevladuje uporaba pri geometrijskih likih in uporaba v prostem času, ki je popolnoma 

neodvisna od vsebine. Sledijo še vsebine geometrijskih teles, matematičnih problemov in 

delov celote. V nasprotju z razpršenostjo uporabe omenjenega materiala pri pouku 

matematike v javni osnovni šoli, je uporaba le-tega v montessori šoli osredinjena na vsebino 

skladnosti likov (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). 

Montessori material zlata zrna in karte s celimi ter decimalnimi števili učitelji pri pouku 

matematike uporabljajo pri različnih vsebinah. Največ jih material uporablja pri vsebinah 

naravnih števil, računskih operacijah, prikazovanju števil na številskem traku in desetiškem 

sistemu. Z naštetim vsebinam sovpada tudi uporaba materiala v montessori šoli, kjer zlata 

zrna in karte s celimi ter decimalnimi števili uporabljajo pri vsebinah naravnih števil in 

računskih operacijah (Program zasebne osnovne šole montessori, 2010). V manjši meri jih 

uporabljajo pri vsebinah matematičnih problemov, večkratnikih in deliteljih, decimalnih 

številih in računskih operacijah z decimalnimi števili, delih celote, računanju s količinami in 

merskimi enotami. Ker je uporaba materiala razpršena na tako veliko različnih vsebin, bi bilo 

zanimivo raziskati, na kakšen način ga učitelji uporabljajo tudi pri ostalih vsebinah. 

Med izbranimi montessori materiali so pri pouku matematike v javni osnovni šoli najmanj 

uporabljene  table ˝set˝ in table ˝najst˝, ki jih uporablja 7 učiteljev (7,4 %), table za množenje 

in deljenje uporablja 6 učiteljev (6,3 %) in table za seštevanje in odštevanje, ki jih uporablja 5 

učiteljev (5,3 %).  

Vsi učitelji, ki uporabljajo tablo ˝set˝ in tablo ˝najst˝, jih uporabljajo pri vsebinah naravnih 

števil, kar tudi sovpada z uporabo v montessori šoli (Program zasebne osnovne šole 

montessori, 2010). Poleg tega pa tudi pri vsebinah desetiškega sistema, matematičnih 

problemih, geometrijskih likih in geometrijskih telesih. Izbira vsebin geometrijskih likov in 

geometrijskih teles, ki bi jih bilo zanimivo raziskati. 

Table za množenje in deljenje kljub na prvi pogled specifični uporabi, učitelji uporabljajo pri 

raznolikih vsebinah. Največ jih uporabljajo pri poučevanju večkratnikov in deliteljev ter 

računskih operacijah, kar lahko enačimo z uporabo v montessori šoli (Program zasebne 

osnovne šole montessori, 2010). Sledijo še vsebine matematičnih problemov, naravnih števil, 

delov celote, prikazovanju števil na številskem traku in računanju s količinami.  

montessori material table za seštevanje in odštevanje učitelji razrednega pouka pri pouku 

matematike uporabljajo pri raznolikih vsebinah. Vsi jih uporabljajo pri obravnavanju 

računskih operacij, ki jim sledijo še naravna števila in matematični problemi. Takšna je tudi 
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uporaba materiala v montessori šoli (Program zasebne osnovne šole, 2010).  Pri prikazovanju 

števil na številskem traku in množicah, prikazih in relacijah jih uporablja manj učiteljev. 

Odgovor: Glede na podatke, zbrane s pomočjo anketnega vprašalnika lahko zaključimo, da 

učitelji montessori materiale pri pouku matematike v javni osnovni šoli uporabljajo zelo 

raznoliko. Če uporabo izbranih materialov pri sodelujočih učiteljih razrednega pouka 

primerjamo z uporabo montessori materiala v montessori šoli, se ta razlikuje predvsem v tem, 

da so montessori materiali tam uporabljeni bolj specifično. Vsak montessori material ima 

namreč določen namen in cilj, kjer z njegovo pomočjo otroci razvijajo koncentracijo, ki je 

ključnega pomena pri usvajanju znanja (Lillard, 2007). Učitelji učencem zgolj predstavijo 

material z namenom, da z njegovo pomočjo pridobijo določeno znanje in izkušnje določene 

vsebine, kasneje pa jih po potrebi tudi usmerjajo (Kosič, 2020). Zaradi raznolike uporabe v 

javni osnovni šoli lahko sklepamo, da didaktična sredstva v javnih osnovnih šolah nimajo 

tako specifične vloge, predvidevamo lahko, da so zgolj pripomočki, ki učiteljem pomagajo pri 

razlagi novih vsebin in na njih ne temelji celotno poučevanje pri pouku matematike. 

 

9.4 Odgovor na 4. raziskovalno vprašanje: Kako se uporaba didaktičnih sredstev v 

javni osnovni šoli pri pouku matematike razlikuje od uporabe montessori materiala v 

montessori šoli? 

Odgovor na zadnje, četrto raziskovalno vprašanje, smo dobili z odgovori na vprašanja v 

četrtem sklopu anketnega vprašalnika. Sem spadajo vprašanja od 9. do 14. V zadnjem sklopu 

smo s pomočjo teoretičnega poznavanja montessori pedagogike učiteljem zastavili vprašanja, 

s katerimi smo uporabo montessori materialov v montessori šoli primerjali z uporabo 

didaktičnih sredstev v javni osnovni šoli. Dobljeni podatki so prikazani v grafih 15–17 in v 

tabelah 5–7. V nadaljevanju bomo ločeno analizirali različne dejavnike, ki so bili obravnavani 

v anketnem vprašalniku. 

Zanimalo nas je, kaj je učiteljem razrednega pouka pri izbiri didaktičnih sredstev pri pouku 

matematike najpomembnejše. Izbirali so med devetimi različnimi predlogi. To so uporabnost 

didaktičnih sredstev, samostojno delo učenca, privlačnost didaktičnih sredstev, kakovost 

didaktičnih sredstev, zanimanje učencev za didaktična sredstva, samokontrola napak, možnost 

diferenciacije, vključitev igre v uporabo didaktičnih sredstev in učitelj ne posega v delo 

otroka. Izbrali so tri po njihovem mnenju najpomembnejše, katere vplivajo na uporabnost 

didaktičnih sredstev. Med podanimi predlogi je učiteljem najpomembnejša uporabnost 

didaktičnih sredstev pri različnih matematičnih vsebinah, samostojnost dela učencev z 

didaktičnimi sredstvi in možnost vključitve igre v uporabo didaktičnih sredstev. To so trije 

najpogostejši odgovori, ki so jih izbrali učitelji. Tem sledijo še možnost diferenciacije z 

uporabo didaktičnih sredstev, kakovost didaktičnih sredstev, samokontrola napak, zanimanje 

učencev za didaktična sredstva, privlačnost didaktičnih sredstev. Le eden izmed sodelujočih 

učiteljev je izbral dejavnik, kjer učitelj z uporabo didaktičnih sredstev ne posega v delo 

otroka. 
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Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da je učiteljem v javni osnovni šoli 

najpomembnejša uporabnost, saj z njihovo pomočjo učenci pridobivajo večjo motivacijo in 

boljše razumevanje matematičnih pojmov (Učni načrt, 2011). S konkretnimi reprezentacijami 

razvijamo otrokov abstraktni razvoj, saj otrok povezuje svoje izkušnje iz vsakdanjega 

življenja z na novo pridobljenim znanjem (Carbonneau, Marley in Selig, 2013; Swan in 

Marshall, 2010). Druga najpogostejša izbira učiteljev je bila samostojna otrokova uporaba 

didaktičnih sredstev brez pomoči učitelja. Pri slednjem morajo biti učitelji še posebej 

previdni, saj lahko samostojna uporaba didaktičnih sredstev privede do napačnih 

matematičnih predstav (Hodnik in Manfreda Kolar, 2009). Kot tretja najpogostejša izbira 

učiteljev za izbor določenega didaktičnega sredstva pa je možnost vključitve igre v uporabo 

didaktičnih sredstev. Učenci na ta način s pomočjo uporabe svojih različnih čutil nezavedno 

matematično razmišljajo (Swan in Marshall, 2010). 

Montessori material je v montessori šoli ključnega pomena pri učenju in spoznavanju nove 

snovi, utrjevanju in ponavljanju. Uporablja se v vseh fazah poučevanja (Montessori, 2011). 

Zato smo z 10. vprašanjem v anketnem vprašalniku preverili, kdaj učitelji pri pouku 

matematike v javni osnovni šoli uporabljajo didaktična sredstva. Ugotovili smo, da jih učitelji 

v največji meri uporabljajo kot pripomoček oziroma ponazorilo pri spoznavanju nove snovi. 

Skoraj 1/3 učiteljev je izbrala uporabo didaktičnih sredstev pri utrjevanju znanja, le nekaj pa 

jih didaktično sredstvo uporablja v uvodni motivaciji. Sklenemo lahko, da se uporaba glede na 

fazo poučevanja v javni in montessori šoli razlikuje, saj v javni osnovni šoli ni tako velik 

poudarek na didaktičnih sredstvih v vseh fazah poučevanja v primerjavi s poudarkom 

montessori materiala v montessori šoli. 

V montessori šoli materiale uporabljajo vsi učenci, saj je to najpomembnejši in za njih 

najprimernejši način učenja – to je izkustveno učenje (Montessori, 1914). Tudi dobljeni 

podatki v Tabeli 6 prikazujejo, da didaktična sredstva v javni osnovni šoli pri pouku 

matematike v veliki večini uporabljajo vsi učenci, le nekaj učiteljev je odgovorilo, da jih 

uporabljajo zgolj učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Glede  na dobljene 

podatke lahko rečemo, da se uporaba montessori materiala v montessori šoli in didaktičnih 

sredstev v javni osnovni šoli v veliki meri ne razlikujeta. 

Pouk v montessori šoli poteka tako, da si učenci čez dan sami izbirajo materiale, s katerimi 

bodo delali in s katerimi bodo pridobivali novo znanje in izkušnje. To pomeni, da učitelj 

pripravi okolje učencem, ti pa potem izbirajo, kaj bodo počeli (Kosič, 2020). V nasprotju s 

tem so podatki anketnih vprašalnikov pokazali, da so v večini razredov, kjer poučujejo 

sodelujoči učitelji iz javnih osnovnih šol, didaktična sredstva učencem na voljo zgolj takrat, 

ko jih potrebujejo. Manj kot 1/4 učiteljev je odgovorila, da so sredstva na voljo ves čas pouka. 

K temu seveda prispeva to, da so didaktična sredstva v javnih osnovnih šolah namenjena več 

razredom, zato ne morejo biti na voljo zgolj enemu razredu. Prav tako javne osnovne šole 

nimajo v lasti toliko različnih didaktičnih sredstev, da bi ti lahko bili last le enega razreda. V 

nasprotnem primeru pa imamo tu učitelje, ki imajo v razredu svoja lastna didaktična sredstva, 

ki so posledično lahko na voljo učencev celoten pouk.  
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Medtem ko je uporaba montessori materiala v montessori šoli vsakodnevna, ker so materiali 

glavni elementi pri poučevanju (Kosič, 2020), nas je zanimalo, kako pogosto didaktična 

sredstva uporabljajo učitelji pri pouku matematike v javni osnovni šoli. Uporaba le-teh se 

razlikuje. Prevladujeta odgovora, kjer učitelji odgovarjajo, da didaktična sredstva uporablja 

zgolj nekajkrat na mesec oziroma dvakrat na teden. Sledijo učitelji, ki sredstva uporabljajo 

enkrat na teden, najmanj pa je učiteljev, ki didaktična sredstva uporabljajo vsako uro. Glede 

na zadnji podatek lahko vidimo, da se uporaba didaktičnih sredstev v javni osnovni šoli 

razlikuje od uporabe montessori materialov v montessori šoli. Didaktična sredstva namreč 

niso temelj, na katerem temelji poučevanje, temveč so zgolj pripomoček za lažjo predstavo 

matematičnih pojmov (Učni načrt, 2011). 

To lahko dokažemo z naslednjim zastavljenim vprašanjem, kjer smo želeli izvedeti, s katerim 

namenom učitelji uporabljajo didaktična sredstva pri pouku matematike. Največ učiteljev je 

odgovorilo, da jih uporabljajo kot konkretno ponazorilo pri razlagi nove snovi. Slednje potrdi 

naše domneve prejšnjega vprašanja. Sledita še odgovora, kjer so učitelji odgovorili, da 

didaktična sredstva uporabljajo kot dodatno razlago in da učenci z njimi delajo samostojno. 

Slednje je sicer ključnega pomena tudi za montessori pedagogiko, vendar je to v javni osnovni 

šoli neprimerljivo manj uporabno kot v montessori šoli.  

K tej interpretaciji dobljenih odgovorov o uporabi didaktičnih sredstev pri pouku matematike, 

lahko dodamo še rezultate zadnjega, 15. vprašanja, kjer nas je zanimalo mnenje učiteljev o 

uporabi didaktičnih sredstev pri pouku matematike. Zanimalo nas je, ali bi učitelji več delali z 

različnimi didaktičnimi sredstvi, če bi imeli v razredu manj učencev. Odgovor je bil 

pričakovan, saj se večina učiteljev s to trditvijo strinja. Glede na dobljene podatke lahko 

sklepamo, da je uporaba didaktičnih sredstev odvisna tudi od števila učencev v razredu.  

S podatki pri tretjem raziskovalnem vprašanju lahko sklepamo, da je uporaba didaktičnih 

sredstev pri pouku matematike v javni osnovni šoli pri določenih materialih zelo raznolika. 

Tega pa niso z gotovostjo potrdili učitelji pri trditvi, da izbrano didaktično sredstvo 

uporabljajo na točno določen način. Odgovori so bili razpršeni. Izstopali niso niti učitelji, ki 

se s trditvijo strinjajo, niti učitelji, ki se s trditvijo ne strinjajo. Sklepamo lahko, da je način 

uporabe didaktičnega sredstva odvisen predvsem od samega didaktičnega sredstva. 

Čeprav so učitelji didaktičnim sredstvom zelo naklonjeni, je mnenje učiteljev o pouku 

matematike zgolj z uporabo didaktičnih sredstev razpršeno. Večina učiteljev se ni mogla 

odločiti oziroma se s trditvijo ni strinjala. Tu lahko vidimo, da se učitelji zavedajo, da uporaba 

didaktičnega sredstva ni zgolj spodbujanje fizične aktivnosti. Njen namen je predvsem prehod 

na miselno aktivnost in uporaba drugačnih, bolj abstraktnih reprezentacij. Delo zgolj s 

konkretnimi pripomočki ni dovolj. Vseeno pa sodelujoči učitelji menijo, da pouk matematike 

ne bi mogel potekati popolnoma brez uporabe didaktičnih sredstev. 

Odgovor: Dobljeni podatki dokazujejo, da se uporaba montessori materiala v montessori šoli 

in didaktičnih sredstev v javni osnovi šoli pri pouku matematike razlikuje v več različnih 

dejavnikih. Izpostavimo lahko čas uporabe didaktičnih sredstev in montessori materiala, 

kateri učenci uporabljajo didaktična sredstva, količina uporabe didaktičnih sredstev oz. 

Montessori materiala in namen uporabe. Mnenja učiteljev o vlogi didaktičnih sredstev pri 
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pouku matematike v javni osnovni šoli so v večini enotna. Uporabo le-teh učitelji podpirajo, a 

so kljub temu kritični do njihove uporabe. 
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10 Sklep 

Živimo v časih, ko poskušajo učitelji otrokom na zanimiv in za otroke bližji način predstaviti 

nove vsebine. Uporabljajo različne metode, ki jih učitelji v preteklosti še niso poznali oziroma 

niso bile tako dobro poznane. Z različnimi raziskavami ugotavljajo in iščejo načine, kako naj 

bi potekal pouk, kjer bi učenci s sodelovanjem pridobili kar se da veliko izkušenj in seveda 

najpomembnejše, znanje. V ospredje stopajo tudi različne pedagogike in sem uvrščamo tudi 

montessori pedagogiko, ki smo jo predstavili v tem magistrskem delu. Ta vsebuje različne 

metode in elemente, kako učenci pridejo do novih spoznanj in kakšna je pri tem vloga 

učitelja. 

Namen našega magistrskega dela je bil spoznati montessori pedagogiko in njeno delovanje 

predvsem na področju montessori materialov pri pouku matematike ter jih primerjati z delom 

pri pouku matematike v javni osnovni šoli. V teoretičnem delu smo predstavili različne 

pojme, kot so montessori pedagogika, montessori elementi, montessori šola. Del našega 

teoretičnega dela je namenjen predvsem montessori šoli in uporabi montessori materiala pri 

pouku matematike. Zanimal nas je potek pouka v montessori šoli in način dela učiteljev z 

otroki. Za razumevanje slednjega pa smo morali spoznati tudi začetke in osnove montessori 

pedagogike iz strani njene začetnice Marie Montessori. S teoretičnim delom smo pridobili 

osnovo za oblikovanje anketnega vprašalnika in na podlagi poznavanja dela v javni osnovni 

šoli poskušali razumeti način dela v montessori šoli. 

Nadalje smo se v empiričnem delu osredinili na uporabo montessori materialov v javni 

osnovni šoli pri pouku matematike. Želeli smo primerjati način dela z materialom v 

montessori šoli, ki smo ga spoznali v teoretičnih izhodiščih, z uporabo didaktičnih sredstev pri 

pouku matematike v javni osnovni šoli. S pomočjo rešenih anketnih vprašalnikov smo prišli 

do ugotovitev, da so učitelji v javni osnovni šoli v večini naklonjeni montessori pedagogiki in 

pri svojem pouku uporabljajo tudi nekatere montessori elemente, ki- so seveda glede na potek 

pouka v javni osnovni šoli mogoči. Uporabljajo tudi t. i. montessori material, ki sicer ni temelj 

pouka matematike tako kot v montessori šoli, vendar vseeno z njihovo pomočjo učencem 

predstavljajo nove vsebine. S primerjavo uporabe montessori materialov v montessori šoli in 

didaktičnih sredstev v javni osnovni šoli, smo ugotovili, da se uporabi razlikujeta. Prva in 

največja razlika je ta, da je montessori material temelj poučevanja in učenja v montessori šoli, 

medtem ko je v javni osnovni šoli didaktično sredstvo zgolj pripomoček pri poučevanju novih 

vsebin. Posledica tega je tudi drugačen način uporabe montessori materialov v javni osnovni 

šoli in splošna uporaba didaktičnih sredstev pri pouku matematike. V vzorcu smo opazili 

razlike pri seznanjenosti z montessori pedagogiko in uporabi montessori elementov med 

učitelji s krajšo in učitelji z daljšo delovno dobo. Učitelji s krajšo delovno dobo so namreč 

bolje seznanjeni z montessori pedagogiko, prav tako je uporaba montessori elementov pri 

pouku večja pri učiteljih s krajšo delovno dobo. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri učitelji razrednega pouka pri pouku 

matematike izbirajo in uporabljajo montessori material, na kakšen način ga uporabljajo in 

katere elemente montessori pedagogike uporabljajo pri svojem poučevanju. Poleg tega smo 

želeli ugotoviti, kakšne razlike se pojavljajo med uporabo montessori materiala v montessori 
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šoli in didaktičnih sredstev v javni osnovni šoli. Predstavili smo nekaj izmed mnogih 

montessori materialov. Osredinili smo se na materiale, ki jih lahko uporabljajo učitelji 

razrednega pouka pri pouku matematike. Bralce želimo spodbuditi, da bi se na področju 

uporabe materialov v javni osnovni šoli izvedlo še več raziskav, s katerimi bi poskušali 

ugotoviti, ali je uporaba montessori materialov mogoča tudi v javni osnovni šoli in v kolikšni 

meri. 

 

 

  



87 
 

11 Viri in literatura 

Batistič Zorec, M. (2013). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta           

Univerze v Ljubljani. https://www.kingsley.org/montessori-math-materials 

Blatnik, T. (2018). Učitelj, pomagaj mi, da naredim sam. Raziskovalno delo. Celje. 

Cankar, U., Petek, F. (2015). Razumevanje gibanja skozi oči Marie Montessori. Vzgoja, 

letnik 17, (65), 16–17. 

Carbonneau, K. J., Marley, S. C., & Selig, J. P. (2013). A meta-analysis of the efficacy of 

teaching mathematics with concrete manipulatives. Journal of Educational Psychology, 

105(2), 380–400.  

https://www.researchgate.net/publication/320145733_Analysis_of_Teaching_Materials_Deve

loped_by_Prospective_Mathematics_Teachers_and_Their_Views_on_Material_Development 

Gasser, L. (2001). Matematika v Montessori šoli [Diplomsko delo]. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

Gravemeijer, K. P. E., (1991). An instruction-theoretical reflection on the use of 

manipulatives. Realistic mathematics education in primary school: On the occasion of the 

opening of the Freudenthal Institute, 57–76  

Hayes, N., Orrell, S. (1998). Psihologija. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

Hodnik Čadež, T. (2003) Pomen modela reprezentacijskih preslikav za učenje računskih 

algoritmov. Pedagoška obzorja, 18(1), 3–21  

Hodnik, T., Manfreda Kolar, V. (2009). Didaktična sredstva z vidika motivacije pri pouku 

matematike. Pouk v družbi znanja, 231–246  

Hollis Montessori School (19. 3. 2018). Montessori Basics: How Math Progresses Through 

the Levels. https://hollismontessori.org/blog/2018/3/19/montessori-basics-how-math-

progresses-through-the-levels 

How we Montessori. (24. 8. 2016). What are the Montessori Metal Insets?. 

https://www.howwemontessori.com/how-we-montessori/2016/08/metal-inset-love-.html 

Kingsley Montessori school. Montessori math materials. (b. d.) 

https://www.kingsley.org/montessori-math-materials 

Kordeš Demšar, M. (2015). Spodbujanje otrokovega razvoja od 6. do 12. leta. Vzgoja, 17, 

(65). Ljubljana: Društvo katoliških pedagogov Slovenije. 

Kordeš Demšar, M. (2007). Pedagogika Montessori. Sodobna pedagogika, 58, (4), 80–91.  

Kosič, M. (2020). Montessori za starše: z ljubeznijo in razumevanjem do samostojnosti 

samozavestnega in srečnega otroka. Radovljica: Didakta. 



88 
 

Kubale, V. (2003). Didaktika matematike. Maribor: Piko's Printshop. 

Labinowicz, E. (1989). Izvirni Piaget: mišljenje – učenje – poučevanje. Ljubljana: Državna 

založba Slovenije. 

Lillard, A. S. (2007). Montessori: The science behind the genious. Oxford: Oxford University 

Press. 

Lukežič, S. (2008). Didaktična sredstva pri poučevanju in učenju matematike na razredni 

stopnji [Diplomsko delo]. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Lužnik, M. (1973). Učna sredstva in pripomočki v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod za šolstvo 

SR Slovenije. 

Manfreda Kolar, V. (2013). Razvoj pojma število pri predšolskem otroku. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Marentič Požarnik, B. (1993). Kako se učijo učitelji; kognitivni pogled na učiteljev 

profesionalni razvoj in posledice za izobraževanje učiteljev. Vzgoja in izobraževanje, 24 (1), 

13–15. 

Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (2009). Razvojna psihologija. Ljubljana: Založba Rokus, 

D. O. O. 

Montessori Academy. (21. 3. 2018). Material Spotlight: Geometric Solids. 

https://montessoriacademy.com.au/montessori-geometric-solids/. 

Montessori inštitut. (b. d.). https://institut-montessori.si/osnovna-sola-montessori/. 

Montessori, M. (1914). Dr. Montessori's Own Handbook. New York: Frederick A. Stokes 

Company. 

Montessori, M. (1965). The advanced Montessori method: The montessori elementary 

material. Indija: Kalakshetra publications. 

Montessori, M. (2009). Skrivnost otroštva. Ljubljana: Uršulinski zavod za vzgojo, 

izobraževanje in kulturo. 

Montessori, M. (2011). Srkajoči um. Ljubljana: Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, 

versko dejavnost in kulturo. 

Montessori, M. (2018). Nagovori staršem: Nasveti o vzgoji priznane pedagoginje Marie 

Montessori. Radovljica: Didakta. 

Montessori Primary Guide (b. d.) http://www.infomontessori.com/index.htm. 

Pirih, K. (2003). Konkretna ponazorila pri matematiki na razredni stopnji [Diplomsko delo]. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

https://montessoriacademy.com.au/montessori-geometric-solids/


89 
 

Program osnovna šola matematika. Učni načrt. (2011). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod 

RS za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-

nacrti/obvezni/UN_matematika.pdf. 

Program osnovna šola Montessori. (2010). Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za 

šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Zasebne-

osnovne-sole/Montessori.pdf. 

Razdevšek – Pučko, C. (1990). Spremembe v stališčih in značilnosti posameznih obdobij v 

poklicnem razvoju učiteljev. V M. Velikonja (ur.), Učitelj, vzgojitelj – družbena perspektiva 

(zbornik). Bled: ZDPDS, 147–149.  

Seldin, T. (2018). Vzgoja po metodi montessori: vodnik za starše s smernicami za razvoj 

otrokove ustvarjalnosti, samozavesti in samostojnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (b. d.). http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. 

Swan, P., Marshall, L. (2010). Revisiting mathematics manipulative materials. Australian 

Primary Mathematics Classroom, 15(2), 13–19. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ891801.pdf. 

Videmšek, M., Tomazini, P. in Grojzdek, M. (2007). Gibalne igre z improviziranimi 

pripomočki. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

Wonderful  World of Montessori. (b. d.) https://www.wonderfulmontessori.com/. 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) (2016). Uradni list RS, št. 81. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448. 

 

 
  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ891801.pdf
https://www.wonderfulmontessori.com/


90 
 

12 Priloge 

12.1 Anketni vprašalnik 

I. OSNOVNI PODATKI 

1. vprašanje: Spol: 

a) Ženska. 

b) Moški. 

 

2. vprašanje: Delovna doba na področju vzgoje in izobraževanje: 

a) Manj kot 2 leti. 

b) Od 3 do 10 let. 

c) Od 11 do 20 let. 

d) Od 21 do 30 let. 

e) Več kot 31 let. 

 

3. vprašanje: Poučujem ali sem poučevala v: 

a) 1. triletje. 

b) 2. triletje. 

 

4. vprašanje: Število učencev v razredu: 

 

 

II. MONTESSORI PEDAGOGIKA 

5. vprašanje: Na petstopenjski lestvici označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate oz. ne strinjate.  

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne strinjam Niti se strinjam 

niti se ne 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma se 

strinjam 

Dobro sem seznanjen z 

montessori pedagogiko 

(način učenja, poučevanja, 

naloga učitelja, vloga 

okolja, vloga materialov). 

     

V javni osnovni šoli je 

primerno uporabljati 

montessori elemente. 

     

Pri pouku matematike 

uporabljam montessori 

material. 
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6. vprašanje: Katere montessori elemente uporabljate pri pouku matematike? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Montessori material. 

b) Prilagoditev okolja otrokom. 

c) Dejavnosti iz vsakdanjega življenja. 

d) Samostojnost otrok. 

e) Učenje z gibanjem. 

f) Individualni pristop učitelja do učencev. 

g) Mešane starostne skupine otrok v razredu. 

h) Otroci si sami izbirajo aktivnosti že vnaprej pripravljenih materialov . 

i) V razredu ne uporabljam nobenih elementov montessori pedagogike. 

j) Drugo: _________________ 

 

III. MONTESSORI MATERIAL PRI POUKU MATEMATIKE 

7. vprašanje: Katere od spodnjih materialov uporabljate v vašem razredu pri pouku matematike? (Možnih je več 

odgovorov.) 

a) Verige z barvnimi zrni 

 
b) Zlata zrna in karte s celimi ter decimalnimi števili 

 
c) Peščene številke 

 
d) Tabla ˝set˝ in tabla ˝najst˝ 

 
e) Tabla za seštevanje in odštevanje 
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f) Tabla za množenje in deljenje 

 
g) Malo in veliko računalo 

 
h) montessori material za ulomke 

 
i) Set geometrijskih teles 

 
j) Kovinski set 

 
k) Ne uporabljam nobenega od materialov 

7.1 vprašanje: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate VERIGE Z BARVNIMI ZRNI? (Možnih je več 

odgovorov.) 

a) Geometrijska telesa. 

b) Geometrijski liki. 

c) Merske enote. 

d) Računanje s količinami. 

e) Prostornina. 

f) Naravna števila. 

g) Prikazovanje števil na številskem traku. 

h) Desetiški sistem. 

i) Računske operacije. 

j) Večkratniki in delitelji. 

k) Deli celote. 

l) Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m) Ulomki. 

n) Množice, prikazi in relacije. 

o) Matematični problemi. 

p) Drugo:_______________ 
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7.2 vprašanje: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate ZLATA ZRNA IN KARTE S CELIMI TER 

DECIMALNIMI ŠTEVILI? (Možnih je več odgovorov.) 

a. Geometrijska telesa. 

b. Geometrijski liki. 

c. Merske enote. 

d. Računanje s količinami. 

e. Prostornina. 

f. Naravna števila. 

g. Prikazovanje števil na številskem traku. 

h. Desetiški sistem. 

i. Računske operacije. 

j. Večkratniki in delitelji. 

k. Deli celote. 

l. Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m. Ulomki. 

n. Množice, prikazi in relacije. 

o. Matematični problemi. 

p. Drugo:_______________ 

7.3 vprašanje: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate PEŠČENE ŠTEVILKE? (Možnih je več odgovorov.) 

a. Geometrijska telesa. 

b. Geometrijski liki. 

c. Merske enote. 

d. Računanje s količinami. 

e. Prostornina. 

f. Naravna števila. 

g. Prikazovanje števil na številskem traku. 

h. Desetiški sistem. 

i. Računske operacije. 

j. Večkratniki in delitelji. 

k. Deli celote. 

l. Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m. Ulomki. 

n. Množice, prikazi in relacije. 

o. Matematični problemi. 

p. Drugo:_______________ 

7.4 vprašanje: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate TABLA ˝SET˝ IN TABLA ˝NAJST˝? (Možnih je več 

odgovorov.) 

a. Geometrijska telesa. 

b. Geometrijski liki. 

c. Merske enote. 

d. Računanje s količinami. 

e. Prostornina. 

f. Naravna števila. 

g. Prikazovanje števil na številskem traku. 

h. Desetiški sistem. 

i. Računske operacije. 

j. Večkratniki in delitelji. 

k. Deli celote. 

l. Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m. Ulomki. 

n. Množice, prikazi in relacije. 

o. Matematični problemi. 

p. Drugo:_______________ 
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7.5 vprašanje: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate TABLA SEŠTEVANJA IN ODŠTEVANJA? (Možnih je 

več odgovorov.) 

a. Geometrijska telesa. 

b. Geometrijski liki. 

c. Merske enote. 

d. Računanje s količinami. 

e. Prostornina. 

f. Naravna števila. 

g. Prikazovanje števil na številskem traku. 

h. Desetiški sistem. 

i. Računske operacije. 

j. Večkratniki in delitelji. 

k. Deli celote. 

l. Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m. Ulomki. 

n. Množice, prikazi in relacije. 

o. Matematični problemi. 

p. Drugo:_______________ 

7.6 vprašanje: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate TABLA ZA MNOŽENJE IN DELJENJE? (Možnih je več 

odgovorov.) 

a. Geometrijska telesa. 

b. Geometrijski liki. 

c. Merske enote. 

d. Računanje s količinami. 

e. Prostornina. 

f. Naravna števila. 

g. Prikazovanje števil na številskem traku. 

h. Desetiški sistem. 

i. Računske operacije. 

j. Večkratniki in delitelji. 

k. Deli celote. 

l. Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m. Ulomki. 

n. Množice, prikazi in relacije. 

o. Matematični problemi. 

p. Drugo:_______________ 

7.7 vprašanje: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate MALO IN VELIKO RAČUNALO? (Možnih je več 

odgovorov.) 

a. Geometrijska telesa. 

b. Geometrijski liki. 

c. Merske enote. 

d. Računanje s količinami. 

e. Prostornina. 

f. Naravna števila. 

g. Prikazovanje števil na številskem traku. 

h. Desetiški sistem. 

i. Računske operacije. 

j. Večkratniki in delitelji. 

k. Deli celote. 

l. Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m. Ulomki. 

n. Množice, prikazi in relacije. 

o. Matematični problemi. 

p. Drugo:_______________ 
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7.8 vprašanje: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate TABLA ZA ULOMKE? (Možnih je več odgovorov.) 

a. Geometrijska telesa. 

b. Geometrijski liki. 

c. Merske enote. 

d. Računanje s količinami. 

e. Prostornina. 

f. Naravna števila. 

g. Prikazovanje števil na številskem traku. 

h. Desetiški sistem. 

i. Računske operacije. 

j. Večkratniki in delitelji. 

k. Deli celote. 

l. Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m. Ulomki. 

n. Množice, prikazi in relacije. 

o. Matematični problemi. 

p. Drugo:_______________ 

7.9 vprašanje: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate SET GEOMETRIJSKIH TELES? (Možnih je več 

odgovorov.) 

a. Geometrijska telesa. 

b. Geometrijski liki. 

c. Merske enote. 

d. Računanje s količinami. 

e. Prostornina. 

f. Naravna števila. 

g. Prikazovanje števil na številskem traku. 

h. Desetiški sistem. 

i. Računske operacije. 

j. Večkratniki in delitelji. 

k. Deli celote. 

l. Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m. Ulomki. 

n. Množice, prikazi in relacije. 

o. Matematični problemi. 

p. Drugo:_______________ 

7.10 vprašanje: Pri katerih vsebinah največkrat uporabljate KOVINSKI SET? (Možnih je več odgovorov.) 

a. Geometrijska telesa. 

b. Geometrijski liki. 

c. Merske enote. 

d. Računanje s količinami. 

e. Prostornina. 

f. Naravna števila. 

g. Prikazovanje števil na številskem traku. 

h. Desetiški sistem. 

i. Računske operacije. 

j. Večkratniki in delitelji. 

k. Deli celote. 

l. Decimalna števila in računske operacije z decimalnimi števili. 

m. Ulomki. 

n. Množice, prikazi in relacije. 

o. Matematični problemi. 

p. Drugo:_______________ 



96 
 

8. vprašanje: Materiali, ki ste jih videli zgoraj na slikah, so montessori materiali. Ali za katerega od njih niste vedeli, 

da je t. i. Montessori material? Označite. (Možnih je več odgovorov.) 

a) Verige z barvnimi zrni. 

b) Zlata zrna in karte s celimi in decimalnimi števili. 

c) Peščene številke. 

d) Tabla ˝set˝ in tabla ˝najst˝. 

e) Tabla za seštevanje in odštevanje. 

f) Tabla za množenje in deljenje. 

g) Malo in veliko računalo. 

h) Tabla za ulomke. 

i) Set geometrijskih teles. 

j) Kovinski set. 

UPORABA DIDAKTIČNIH SREDSTEV PRI POUKU MATEMATIKE 

9. vprašanje: Kaj vam je pri izbiri didaktičnih sredstev pri pouku matematike najpomembnejše (označite tri 

najpomembnejše)? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Uporabnost didaktičnih sredstev. 

b) Samostojno delo učenca. 

c) Privlačnost didaktičnih sredstev. 

d) Kvaliteta didaktičnih sredstev. 

e) Zanimanje učencev za didaktična sredstva. 

f) Samokontrola napak. 

g) Možnost diferenciacije. 

h) Vključitev igre v uporabo didaktičnih sredstev (igra + učenje). 

i) Učenje ne posega v delo otroka. 

j) Drugo: ____________________ 

10. vprašanje: V kateri fazi poučevanja največkrat uporabljate didaktična sredstva? 

a) Uvodna motivacija. 

b) Spoznavanje nove snovi. 

c) Utrjevanje. 

d) Preverjanje. 

e) Drugo: __________________ 

11. vprašanje: Kateri učenci uporabljajo didaktična sredstva? 

a) Vsi učenci. 

b) Učenci s posebnimi potrebami. 

c) Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

d) Nadarjeni učenci. 

e) Drugo: __________________ 

12. vprašanje: Kdaj so didaktična sredstva učencem na voljo? 

a) Ves čas. 

b) Ko jih pri pouku potrebujemo. 

13. vprašanje: Kolikšen del vašega pouka matematike namenite uporabi različnih didaktičnih sredstev? 

a) Uporabljamo jih vsako uro. 

b) Uporabljamo jih dvakrat na teden. 

c) Uporabljamo jih enkrat na teden. 

d) Uporabljamo jih nekajkrat na mesec. 
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14. vprašanje: S katerim namenom najpogosteje uporabljate didaktična sredstva? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Konkretna ponazoritev pri razlagi nove snovi. 

b) Dodatna razlaga. 

c) Za samostojno učenje učencev. 

d) Drugo: ________________ 

15. vprašanje: Na petstopenjski lestvici označite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate oz. ne strinjate.  

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne strinjam Niti se strinjam 

niti se ne 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma se 

strinjam 

Če bi imel v razredu manj 

učencev, bi več delal z 

različnimi didaktičnimi 

sredstvi. 

     

Pri izbrani vsebini 

didaktično sredstvo 

uporabljam na točno 

določen način. 

     

Uporaba didaktičnih 

sredstev pri pouku 

matematike se mi zdi 

učinkovita. 

     

Pouk matematike bi lahko 

potekal zgolj z uporabo 

različnih didaktičnih 

sredstev (brez DZ, 

učbenikov). 

     

Pouk matematike bi lahko 

potekal brez uporabe 

didaktičnih sredstev. 

     

Pri pouku matematike bi si 

želel uporabljati več 

montessori materialov.  

     

 

 


