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POVZETEK 

 

Diplomska naloga z naslovom Razvrščanje geometrijskih teles v prvem starostnem obdobju 

opisuje, kako otroci razvrščajo geometrijska telesa, če jim ne damo posebnih navodil, po 

katerih naj razvrščajo. Zanimalo me je predvsem, kako barva geometrijskih teles vpliva pri 

njihovem razvrščanju oz. ali ima prednost pred obliko. Diplomska naloga pa tudi prikazuje, 

kakšen vpliv ima pri razvrščanju podlaga, na katero so zlagali geometrijska telesa. 

 

V teoretičnem delu so opisane Piagetove teorije o otrokovem mišljenju. Podrobneje so 

razložene stopnje v razvoju otrokovega mišljenja. V nadaljevanju je opisana povezava med 

predšolskim otrokom in naravoslovjem ter kakšno vlogo imajo odrasli pri razvrščanju. 

 

V empiričnem delu diplomske naloge so opisane vse dejavnosti, ki sem jih izvajala s šestimi 

otroki iz Vrtca Jarše. Rezultati so zabeleženi v razpredelnicah in prikazujejo: 

 kako so se otroci lotili razvrščanja brez neposrednih navodil, 

 kakšna je bila njihova uspešnost pri tem, 

 katero je bilo prvo merilo (barva ali oblika), ki so ga izbrali pri razvrščanju. 

 

KLJUČNE BESEDE: Geometrijska telesa, razvrščanje, barva, prvo starostno obdobje. 

 

 

  



SUMMARY  

 

This diploma paper (The Classification of Geometric Objects in the First Age Group) 

describes how children of that age classify objects when not given any special directions. The 

focus is primarily on the factor of colour, how the colour of objects influences the process of 

classification and whether it dominates the factor of shape. Furthermore, this paper presents 

the influence of the surface, intended for the solid classification. 

 

The theoretical part lists the children’s cognitive development theories by Jean Piaget, the 

description of each cognitive phase is given in full detail. Furthermore, the connection 

between the preschool child and science is outlined, as well as the role of the adults when it 

comes to classification. 

 

The empirical part of the paper describes all the activities that had been carried out with six 

children at the Jarše Kindergarten. The results are listed in spreadsheets and demonstrate: 

 how children approached the classification without any directions, 

 how successful they were in the process, 

 what was their first criterion (colour or shape) during classification. 

 

KEY WORDS: geometric objects, classification, colour, first age group. 
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UVOD 

 

Med študijem predšolske vzgoje smo o razvrščanju kar nekaj spregovorili, tako pri predmetu 

metodika matematike kot tudi pri naravoslovju. Razvrščanje spodbuja otrokov kognitivni 

razvoj. Je temeljna dejavnost, ki razvija otrokovo logično mišljenje, njegove matematične 

predstave in naravoslovne  pojme.  Z razvrščanjem otrok oblikuje skupine predmetov in 

snovi, dobi pregled nad skupinami in oblikuje nove pojme. 

 

Ker  sem med študijem delala v prvi starostni skupini, me je zanimalo, kako razvrščajo otroci 

v starosti 1–3 let. Vse, kar smo na fakulteti spoznavali o razvrščanju, je bilo mišljeno za drugo 

starostno obdobje otrok. Mene pa je zanimalo predvsem začetno obdobje in sposobnosti otrok 

za razvrščanje.  

 

Urjenje v razvrščanju in drugih operacijah v predšolskem obdobju je za otroka zelo 

pomembno. Približati pa mu jih moramo tako, da jih bo lahko sprejel, razumel in uporabil v 

svojem vsakdanjem življenju. Vsakodnevno ima pregled nad svojimi igračami, različnimi 

predmeti, ki jih lahko opisuje, prešteva, primerja, meri, ureja, prikazuje s simboli ter se o njih 

pogovarja. Tako uporablja pridobljene izkušnje in znanja pri reševanju novih problemov (npr. 

kam pospraviti igrače v igralnici, kateri simbol je na mojem ležalniku …), ob tem dosega 

uspehe, to ga zabava in veseli. 

 

Cilji naravoslovnih  dejavnosti  morajo biti v skladu z otrokovim kognitivnim in socialnim ter 

telesnim razvojem. Le tako bo otrok aktivno in uspešno sodeloval pri  različnih dejavnostih v 

vrtcu. Otrokom je treba omogočiti pridobivanje čim več izkušenj, s pomočjo katerih bo prišel 

do razvitih naravoslovnih pojmov. Za otroke so izrednega pomena predvsem dejavnosti, kajti 

do osnovnih začetnih naravoslovnih pojmov lahko pride le na osnovi lastne aktivnosti. 

Predšolski otrok ne more v popolnosti usvojiti določenega naravoslovnega pojma, vendar pa 

kasnejši razvoj pojmov temelji prav na osnovah, pridobljenih v predšolskem obdobju. Znanje 

in razumevanje naravoslovja postajata v procesu učenja vse bolj poglobljena.  

 

Narava se že od nekdaj poigrava z odraslimi: hitro pozabimo, kako je biti otrok. Več časa bi si 

morali vzeti za opazovanje otrok, kaj v resnici govorijo in delajo. Mi pa jim ves čas samo 

dopovedujemo, kakšni bi morali biti. Pogosto se obnašamo, kot da so otroci nemočni brez 
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našega vodenja (poučevanja, dajanja navodil …) in da se učijo predvsem ob vodenju in 

usmerjanju.   

 

Od tu naprej pa tudi izhaja rdeča nit moje diplomske naloge. Zanimalo me je predvsem, kako 

bi se otroci v prvem starostnem obdobju lotili razvrščanja brez neposrednih navodil 

vzgojitelja, učitelja in kakšna bi bila njihova uspešnost pri tem.  
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 PIAGET IN OTROKOVO MIŠLJENJE 

 

1.1  RAZVOJ MISELNIH STRUKTUR 

 

Piaget pravi, da ima otrok ob rojstvu na razpolago nekaj osnovnih struktur, ki jih v interakciji 

z okoljem reorganizira in iz njih razvija nove. Te nove miselne strukture pa omogočajo 

učinkovitejše delovanje v okolju. Osebni okvir organiziranega znanja je aktivno zgrajen iz 

prejšnjih interakcij z okoljem. Temeljna hipoteza razvojnega konstruktivizma, kateremu 

pripada Piaget, trdi, da nobeno človeško znanje, z izjemo osnovnih podedovanih oblik, ni 

predhodno izoblikovano niti v subjektu niti v objektu. To pomeni, da novo spoznanje ni 

posledica pasivnega sprejemanja informacij iz okolja, da ni prisotno v otrokovem razumu in 

se ne pojavlja z dozorevanjem otroka, temveč se oblikuje prek interakcije med miselnimi 

strukturami in okoljem. 

 

V ta razvoj pa sta vedno vpeta dva komplementarna procesa, ki potekata istočasno. To sta: 

 ASIMILACIJA (vključevanje novih izkušenj v obstoječe strukture) 

Svoje nove zaznave prilagajamo obstoječemu okviru. 

 AKOMODACIJA (prilagajanje starih struktur novim informacijam) 

Nove informacije iz okolja zahtevajo spremembo in dopolnjevanje že obstoječih miselnih 

struktur. 

Da bi otrokova interakcija z okoljem vodila do višjih stopenj v njegovem razvoju, je 

potrebno ravnotežje med tema dvema procesoma. Piaget to imenuje EKVILIBRACIJA 

(proces uravnoteževanja) (Labinowicz, 1989), 

 

Odpor do sprememb vodi k asimilaciji novih informacij v obstoječe miselne strukture in s tem 

v nepretrgan kognitivni razvoj. Nasprotno pa akomodacija novih informacij, ko se zahteva 

sprememba obstoječih struktur, zagotavlja spremembo v razumevanju in širi obseg znanja. Ta 

dvojni proces asimilacije in akomodacije deluje sočasno in otroku omogoča doseganje višjih 

ravni ekvilibriuma (ravnotežja med notranjimi in zunanjimi dejavniki, ki so v medsebojni 

interakciji). 
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Slika 1: Slikovni prikaz miselnih struktur 

 

Na intelektualni razvoj posameznika vplivajo tudi naslednji dejavniki: 

 dozorevanje (starejši ko je otrok, vedno več miselnih struktur pridobiva, te pa so med 

seboj povezane); 

 fizične izkušnje (več izkušenj ima otrok s predmeti iz okolja, boljše je njegovo 

razumevanje); 

 socialna interakcija (več interakcij ima z vrstniki, starši, učitelji …, več različnih 

pogledov bo spoznal. Izkušnje ga potem spodbujajo, da pri razmišljanju ne upošteva le 

svoje perspektive). 

 

Vendar noben izmed dejavnikov sam zase ne pojasni intelektualnega razvoja. 

Najpomembnejšo vlogo imata EKVILIBRACIJA (usklajuje delovanje prejšnjih treh) in – kot 

meni Piaget – interakcija med vsemi štirimi dejavniki. 

 

Otrok asimilira izkušnje v obstoječi miselni okvir, hkrati pa zaradi izkušenj akomodira lastne 

strukture v njem. Tako je otrok pobudnik lastnega razvoja. 

 

1.2 STOPNJE – RAVNI OTROKOVEGA MIŠLJENJA 

 

Za vsako stopnjo so značilne specifične strukture naše zavesti, ki se navzven kažejo v 

specifičnih oblikah intelektualne aktivnosti in vedenja. Vsak stadij ima določene specifične 

vzorce; poleg tega pa se ohranijo še vzorci s prejšnje ravni, stopnje. Ob koncu vsakega stadija 

pa se ravno tako že oblikujejo strukture, ki so temelj za prehod v višji stadij. Tako med 

posameznimi stopnjami ni nikoli stroge meje (Labinowicz, 1989). 

 

Glavne stopnje razvoja si sledijo v stalnem zaporedju, ki je za vse otroke enako. Stalnost 

temelji na spoznanju, da vsaka naslednja stopnja gradi na temeljih predhodne stopnje. Vrstni 

red otrokovega razvoja po stopnjah je pri vseh enak, vendar pa se hitrost, s katero prehaja z 

ene stopnje na drugo, od otroka do otroka razlikuje. Piaget je mnenja, da okolje ne more 
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vplivati na zaporedje v razvoju stopenj in faz miselnih sposobnosti, lahko pa pomembno 

vpliva na to, kdaj bo otrok dosegel posamezno stopnjo v razvoju. S tem časovnim zamikom je 

poskušal razložiti razlike v razvoju mišljenja pri enako starih otrocih. 

 

Vendar si otrokovega intelektualnega razvoja  ne moremo predstavljati v obliki nenadnih 

sprememb, ki se kažejo po statičnih stopnjah. Intelektualni razvoj je kontinuiran proces, in 

hkrati zaznamovan z določenimi diskontinuitetami v mišljenju na vsaki izmed stopenj 

(Labinowicz, 1989). 

 

Preglednica 1: Stopnje po Piagetu (Labinowicz, 1989) 

 STOPNJA STAROSTNI 

RAZPON 

ZNAČILNOSTI 

Pripravljalne, 

predlogične 

stopnje 

Senzomotorična  rojstvo–2 leti Usklajevanje 

fizičnih 

dejavnosti; 

predpredstavna 

in predverbalna 

stopnja 

Predoperacionalna 2–7 let Sposobnost 

predstavljanja 

dejavnosti prek 

misli in jezika; 

predlogična 

stopnja 

Stopnje 

naprednejšega, 

logičnega 

mišljenja 

Konkretne 

operacije 

7–11 let Logično 

mišljenje, 

omejeno na 

fizično realnost 

Formalne 

operacije 

11–15 let Logično 

mišljenje, 

abstraktno in 

neomejeno 
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1.2.1 SENZOMOTORIČNA STOPNJA 

 

Obdobje zaznavnega vnosa in usklajevanja fizičnih aktivnosti (0–2 leti) 

 

Otrok prek aktivnega iskanja stimulacije združuje primarne reflekse s ponavljajočimi se 

vzorci obnašanja. Ko se otrok rodi, so aktivnosti ves njegov svet. Ob koncu prvega leta pa se 

njegov pogled na svet spremeni, ko dojame stalnost predmetov zunaj svoje zaznave. V tem 

obdobju otrok še ni sposoben notranjega  predstavljanja, kar po navadi poimenujemo kot 

mišljenje. V zadnjem delu te stopnje se kaže neka oblika »logike v akcijah«. Vsa dejavnost, ki 

se odvija na tej stopnji, je vezana na senzorno prisotnost objektov. Otrok ni zmožen pojmovati 

objektov in njihovih odnosov brez njihove neposredne prisotnosti (Labiniwicz, 1989). 

 

1.2.2 PREDOPERACIONALNA STOPNJA 

 

Obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja (2–7 let) 

 

Na tej stopnji otrokovo mišljenje ni povezano le z zunanjo dejavnostjo, temveč je že 

ponotranjeno. Tu odkrije, da lahko nekatere stvari stojijo na mestu drugih. Notranje predstave 

mu zagotavljajo aktivnejše orodje pri njegovem razvoju inteligentnosti. Notranje oblike 

predstavljanja, ki se pojavljajo na začetku te stopnje, so: posnemanja, simbolična igra, 

domišljija, jezik. V tem obdobju prevladujeta predstavna aktivnost in hiter razvoj govora. 

Kljub velikim dosežkom v simboličnem delovanju je otrokova sposobnost logičnega mišljenja 

še vedno nefleksibilna. 

 

Pomembnejše omejitve v tem obdobju so: 

- nesposobnost obdržati v zavesti spremembe dveh dimenzij hkrati (CENTRACIJA) 

- mlajši otroci so nesposobni razumeti glediščne točke drugega človeka 

(EGOCENTRIZEM) 

- nesposobnost miselnega obrata akcije tako, da otrok predmet vrne na izhodiščno točko 

oziroma v prvotno stanje (IREVERZIBILNOST) 

 

Obdobje predšolskega otroka med drugim in sedmim letom pokriva v celoti tudi podstadij, ki 

ga imenujemo čas priprave in organizacije konkretnih operacij. To obdobje pogosto 
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imenujemo predoperativno, ker v mišljenju otrok niso prisotne oblike mišljenja, ki jih Piaget 

imenuje operacije (Labinowicz, 1989). 

 

Ta celotni podstadij pa se po naravi miselnih sposobnosti deli v dve fazi: 

- PREKONCEPTUALNO ALI SIMBOLIČNO MIŠLJENJE (med drugim in četrtim 

letom), 

- INTUITIVNO MIŠLJENJE (med četrtim in sedmim letom). 

 

1.2.2.1 PREKONCEPTUALNO ALI SIMBOLIČNO MIŠLJENJE 

 

Obdobje zgodnjega razvoja mišljenja imenujemo prekonceptualno, ker v presojanju 

prevladujejo prekoncepti. To so pojmi, ki otroka vežejo na prve verbalne znake, katerih 

uporabo je spoznal. Na tej stopnji so vse oblike sklepanja še predlogične in so sestavljene iz 

preoblikovane asimilacije zunanje stvarnosti v lastno aktivnost. 

 

Prehod iz zaznavno-gibalne faze na predoperativno fazo je povezan z razvojem predstave ali 

simbolične funkcije, z zmožnostjo nadomestiti predmet ali dejanje z znakom (besedo, sliko, 

simbolom). Otrok si določene stvari že lahko predstavlja (odmik od situacije tu in zdaj), 

vendar še vedno daje večjo težo tistemu, kar vidi.   

 

Tipične so igre vlog, saj si otrok že oblikuje predstave in je domišljijsko bogat. 

 

1.2.2.2 INTUITIVNO MIŠLJENJE IN RAZVRŠČANJE 

 

Splošna značilnost je, da otrok trdno verjame le tistemu, kar vidi, in pripisuje večjo pozornost 

zaznavam kot predstavam. Zaznave imajo neke vrste prevlado nad samimi procesi sklepanja. 

Otrok na tej stopnji je mnenja, da je to, kar zazna, popolna in nespremenljiva resnica.  

 

Intuitivno mišljenje je višja stopnja, ki se bistveno razlikuje od mišljenja, kjer vladajo 

izključno logični principi (stopnja konkretno logičnega mišljenja).  

 

V tem obdobju prihaja do konceptualizacije, ki bo pripeljala mišljenje od posamičnih 

simbolov do miselnih operacij, katerih osnovna lastnost je njihova koordiniranost v sistemu. 
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Intuitivno mišljenje je natančnejše kot v prekonceptualni fazi, ker ima skupne cilje in ne več 

le nerazčlenjenih zbirk simbolov.  

 

Otrok na tej stopnji zamenjuje merila za razvrščanje. Zmore le preprosto razvrščanje po več 

merilih. Primer: če otroku te starosti damo nalogo, da razvrsti predmete po eni lastnosti (npr. 

barvi), mu to ne bo delalo težav. Ko pa mora razvrstiti predmete po dveh lastnostih (po obliki 

in barvi), kvadrate in trikotnike rumene in zelene barve, bo pogosto reševal po principu 

figuralne kolekcije: skupaj bo dal npr. kvadrat in trikotnik in svoj odgovor bo utemeljil s tem, 

da je sestavil hišo. 

 

Otroku damo skupino teles, ki imajo dve klasifikacijski lastnosti: 

- obliko: kocka, valj 

- barvo: rdeča, modra 

 

Otrok mora razvrščati po eni lastnosti in nato še po drugi. Otroku razvrščanje po eni lastnosti 

ne bo delalo težav, saj temelji na zaznavnih razlikah. Ko pa bo moral razvrščati po dveh 

merilih hkrati (barvi in obliki), bodo nastopile težave. V tem primeru otroci začnejo tvoriti 

posamezne razrede z določenimi merili – razred rdečih kock ali pa razred modrih valjev. 

Razvrščanje je dejavnost, v katero se mlajši otroci spontano vključujejo (pospravljanje – 

razvrščanje igrač, razvrščanje otrok po skupinah …). Mlajši otroci se bodo prej odločili za 

združevanje predmetov glede na vizualno podobnost kot pa na osnovi drugih lastnosti teh 

predmetov. Otroci bodo sestavljali predmete, ki so si nekako podobni (kot merilo uporabljajo 

tudi funkcijo).  

 

Če je pri razvrščanju prisotnih več različnih barv, oblik, velikosti …, pride do neodločnosti. 

Začel bo z združevanjem po enem od meril, npr. velikosti, kmalu pa izgubi to nit in sledi le 

barvi kot temelju združevanja. 

 

1.2.3 STOPNJA KONKRETNIH OPERACIJ 

 

Obdobje konkretnega logičnega mišljenja (število, razred, vrstni red) (7–11 let) 

 

Otroci so v odnosu do fizičnih predmetov sposobni logičnega mišljenja. Njihova pridobljena 

sposobnost reverzibilnosti jim omogoča, da v mislih obrnejo neko dejavnost, ki so jo 
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predhodno izvedli. Prav tako so sposobni v zavesti zadržati dve spremenljivki ali več 

naenkrat, ko se znajdejo pred problemom usklajevanja protislovnih podatkov. Nove miselne 

sposobnosti se kažejo v hitri rasti sposobnosti konzervacije, sposobnosti mišljenja na področju 

odnosov, kot sta razvrščanje in urejanje. Mišljenje je še vedno omejeno na konkretne stvari. 

 

1.2.4 STOPNJA FORMALNIH OPERACIJ 

 

Obdobje logičnega mišljenja brez omejitev (11–15 let) 

 

To je obdobje, ki označuje sposobnost mišljenja zunaj konkretne stvarnosti. Na tej stopnji 

lahko otrok razmišlja tudi o odnosih med odnosi in o drugih abstraktnih stvareh. Posameznik 

ima poleg konkretnih objektov tudi sposobnost upoštevanja verbalnih dejstev in propozicij. 

Popolnoma je sposoben razumeti in upoštevati simbolične abstrakcije v algebri, literarni 

kritiki in uporabljati metafore v literaturi. Tega pa seveda niso sposobni vsi otroci.   

 

1.3 PREDŠOLSKI OTROK IN NARAVOSLOVJE 

 

RAZVRŠČANJE KOT NARAVOSLOVNI IN SPOZNAVNI POSTOPEK 

 

Razvrščanje sodi med temeljne spoznavne postopke. Uporabni so pri vsakem razmišljanju. 

Vsakodnevno lahko razvrščanje vpeljemo ob pospravljanju igralnice, v garderobi … Najprej 

razvrščajo na nezavedni ravni. Potem pa razvrščajo množice stvari, ki so jim dobro znane. To 

učenje ni obremenjeno z novimi pojmi. Gre za ozaveščanje znanja, ki ga na operativni ravni 

otroci že obvladajo. Ne znajo pa tega pospravljanja še analizirati na temeljne postopke ter 

prenesti v druge okoliščine (Bajd in drugi, 1999). 

 

Kasneje, ko se temeljnih postopkov (med njimi tudi razvrščanja) naučijo zavestno, jih lahko 

uporabijo posamično. 

 

1.3.1 RAZVRŠČANJE 

 

Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano značilnost oziroma merila. Otroci 

lahko razvrščajo igrače glede na material (lesene, plastične, plišaste …), glede na obliko, 

barvo, namembnost … Proces razvrščanja je pomemben zato, ker z njim otroke spodbujamo k 
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opazovanju, med elementi določene skupine ustvarjamo nek red in razlikovanje. Ne obstaja 

množica vseh reči ali univerzalna množica. Obstaja pa množica petih hrušk ali množica sadja, 

če ta zajema pet različnih vrst sadežev. Tako se oblikuje pojmovno hierarhijo. 

 

Razvrščanje lahko poimenujemo tudi sortiranje, klasifikacija, grupiranje; v različnih okoljih 

se imenuje različno. V vrtcu uporabljamo tako razvrščanje, ki je povezano z razmeščanjem. 

Razmeščanje je namenjeno premikanju in prestavljanju predmetov. Je razporejanje po 

prostoru ali porazdeljevanje – rezultat je razporeditev, razmestitev, porazdelitev. Za otroke je 

najlažje hkratno razmeščanje in razvrščanje. Tako razvrščamo vedno na osnovi vsaj ene 

dejavnosti, operacije –gledanje, tipanje, razmeščanje … 

 

Razvrščanje je ena najpomembnejših dejavnosti v predšolskem obdobju, saj otrok z njo 

razvija logično mišljenje. Pri tem se mora osredotočiti samo na lastnost, po kateri razvršča, in 

odmisliti vse druge lastnosti (predmetov, oseb, živali …) (Cotič, Felda, Hodnik, 2001). 

 

Razvrščanje je pomembno zato, ker razvija abstraktno mišljenje: lastnost je abstraktni pojem 

in iskanje splošne lastnosti posamičnih predmetov je ravno tisto, k čemur matematika teži. 

Otrok urejanje in razvrščanje potrebuje, ker ga sili misliti na matematični način (Japelj- 

Pavešič, 2001). 

 

Razvrščanje temelji na enakosti ali podobnosti. Dve stvari nista nikoli povsem enaki, pogosto 

pa sta enakovredni po eni ali nekaj lastnostih. Zato pri razvrščanju združujemo predmete, ki 

so enakovredni po barvi, obliki, uporabnosti, razsežnostih. Ločujemo pa tiste, ki po izbrani 

spremenljivki niso enakovredni. Predmete se lahko razločuje še po drugih lastnostih, ki za 

razvrščanje niso pomembne. Ker razvrščanje motijo, jim pravimo distraktroji. Motnjo je treba 

razločevati od napake (zmede). Druge lastnosti razvrščanja pa so pomembne za njihovo 

poimenovaje. Z razvrščanjem množico razcepimo na podmnožico tistih elementov, ki imajo 

neko lastnost (ekvivalenčni razred), in tistih, ki jih nimajo (preostalo množico). Če pa 

podmnožico z isto operacijo razcepimo na same ekvivalenčne razrede, dobimo več vrednosti 

neke lastnosti. Tako vpeljemo lastnosti, ki so znotraj osnovne množice spremenljivk. 

Poimenujemo jih s pridevniki in samostalniki, ki pomenijo obča imena. Razvrščanje je na 

začetni stopnji vedno povezano z razporejanjem (Bajd in drugi, 1999). 
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Predmete, snovi ali živa bitja lahko razvrščamo po: 

 obliki (okroglo, oglato …), 

 materialu (plastika, kovina, papir …), 

 barvi (zelena, modra …), 

 teži (težji, lažji …), 

 okusu (grenko, sladko …), 

 življenjskem prostoru (kopno, morje, gozd …), 

 načinu gibanja (plava, se plazi, leti …). 

 

Razvrščanje je za otroka zelo pomembno, ker pri tem oblikuje skupine po lastnostih, dobi 

preglednost nad skupinami in lahko šteje stvari oziroma predmete. 

 

Praktično vsak otrok ima v svojem okolju dovolj možnosti, da razvije tiste miselne operacije, 

ki jih potrebuje pri usvajanju pojma števila in pri enostavnih računskih nalogah. Otroka 

spodbujamo le v tem, da se npr. igra tako, da v skupini razvršča razne predmete po njihovih 

lastnostih ali značilnostih (velikost, barva, material …). 

 

Naloga odraslega je, da opazuje posameznega otroka, da prepozna, kako zahtevno razvrščanje 

otrok že sam od sebe uporablja v igri, in prilagodi zahtevnost dejavnosti posameznemu 

otroku. 

 

1.3.2 DIAGRAMI RAZVRŠČANJA 

 

Razvrščanje predmetov, oseb, živali, rastlin in pojmov lahko prikažemo z različnimi diagrami. 

 

To so: 

- Carrollov diagram, 

- drevesni diagram, 

- Euler-Vennov diagram. 

 

Za predšolsko obdobje sta najpogostejša in najprimernejša Carrollov in drevesni diagram. Od 

tretjega se ločita po tem, da prikazujeta razvrščanje glede na izbrano značilnost oziroma njeno 

zanikanje. Tako lahko igrače razvrstimo v drevesni diagram na plišaste in na tiste, ki niso 

plišaste, enako jih glede na to značilnost razvrstimo tudi v Carrollov diagram. Pri Euler-
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Vennovem diagramu pa pri razvrščanju igrač glede na material dobimo več podmnožic. Na 

predšolski stopnji ne iščemo presečne množice (v našem primeru bi bile to lahko igrače, ki so 

iz pliša in plastike), saj je reprezentacija presečne množice z Euler-Vennovim diagramom za 

predšolskega otroka prezahtevna.  

 

Pri omenjenih diagramih značilnosti predstavljamo s slikopisom, ki je predšolskemu otroku 

edini razumljiv. Zato razmislimo, kako bomo določeno značilnost slikovno predstavili, in 

bodimo sprejemljivi za predloge otrok. 

 

1.3.3 RAVNI PREVERJANJA (RAZUMEVANJA) 

 

Pri otrocih preverjamo, ali jim je razumljivo, zakaj je predmet na določenem mestu v 

diagramu, na naslednje načine: 

 utemelji mesto predmeta oziroma slike, 

 nariše sliko, ki ustreza danim merilom, 

 ustrezno razvrsti nov predmet ali sliko. 

 

Pomembna pri preverjanju razumevanja diagrama oziroma mesta predmetov v diagramu so 

vprašanja, ki jih zastavljamo otrokom. Vprašanja so prilagojena starosti in razvoju 

posameznega otroka. Postavljamo čim več vprašanj višje ravni. To so konvergentna in 

divergentna vprašanja. Oboja zahtevajo, da otrok razmisli, preden odgovori. Vprašanja višje 

ravni angažirajo otrokove višje miselne procese, podpirajo razvoj logičnega mišljenja in 

sklepanja ter usmerjajo k ustvarjalnemu mišljenju. 

 

1.3.4 PRIMERI SPONTANIH DEJAVNOSTI RAZVRŠČANJA 

 

Otrok vsakodnevno razvršča. Dejavnosti doma in v vrtcu mu ponujajo veliko priložnosti za 

razvrščanje. Ob tem otrok uporablja lastno aktivnost in se navaja na pozorno opazovanje. Prav 

tako se mora osredotočiti na lastnosti predmetov, ki jih razvršča. 

 

Navedenih je nekaj primerov vsakodnevnih spontanih, priložnostnih situacij, ko otrok lahko 

razvršča. 
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V igralnici: 

- avtomobilčke (po barvi, velikosti, materialu …), 

- barvice, svinčnik (po barvi, velikosti …), 

- slikanice (po materialu, namenu, velikosti …), 

- kocke (po barvi, materialu, obliki …), 

- igrače (lesene, plastične, po namembnosti …). 

 

Po vsaki igri igrače tudi pospravljamo in tudi to lahko izkoristimo za razvrščanje.  

 

V garderobi: 

- copate, 

- oblačila, 

- dežnike, 

- vozičke … 

 

Zunaj in na sprehodu: 

- igrače v peskovniku, 

- kamne, liste … 

- žoge … 

 

1.4 VLOGA VZGOJITELJA IN DRUGIH ODRASLIH PRI RAZVRŠČANJU 

 

Kurikulum poudarja vlogo odraslih. Vzgojitelj, pomočnik in drugi odrasli imajo pri 

dejavnostih zelo pomembne vloge: 

 opazovati morajo razvoj otroka in se odločati o zahtevnosti dejavnosti, ki jih ponujajo 

posameznemu otroku, 

 opazovati morajo otroka pri igri, da mu lahko v najprimernejšem trenutku pomagajo 

razširiti matematično in naravoslovno znanje, 

 otrokove napake morajo odrasli sprejeti kot priložnost za njegovo napredovanje, 

 otroke je treba spodbujati k opravljanju zahtevnejših nalog, 

 otrokom ponujajo dejavnosti, ki zahtevajo večkratne ponovitve poskusov, 

 otroke spodbujamo, da dokončajo začeto nalogo (Bahovec in drugi, 1999). 
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Vloga vzgojitelja ob reševanju nalog, problemov je, da organizira delo, otroke seznani z 

nalogo in jih z vprašanji usmerja k rešitvi problema. Otroci so pri delu čim bolj samostojni, 

sami poskušajo najti pot k rešitvi, delo je problemsko zastavljeno. Pomembnejše kot rezultat 

je otrokovo raziskovalno delo. Vzgojitelj je bolj kot na pravilni odgovor pozoren na proces. 

 

Odrasli močno vplivajo na to, kako bo otrok opazoval in raziskoval svojo okolico. Otroku 

lahko ustrezno organizirajo njegovo okolje ter ga spodbujajo, da bi ga razumel čim bolj 

celovito. Otrok ni samo pasiven sprejemalec informacij, ampak svoja spoznanja in prepričanja 

aktivno ustvarja. Zato mu morajo odrasli ponuditi možnosti, da se aktivno igra, raziskuje in 

preverja svoje ideje. Otroka tudi ne obremenjujejo s svojimi razlagami in dokazovanjem 

svojega »prav«, ker tega ne bo mogel predelati v svoje miselne strukture, lahko pa ga samo 

miselno zavrejo. Otroku ne dajejo neposrednih odgovorov, ampak ga s svojimi odgovori le 

napeljujejo na to, da lahko z lastno aktivnostjo pride do rešitev (Horvat, Magajna, 1989). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

2 DEJAVNOSTI RAZVRŠČANJA RAZLIČNIH GEOMETRIJSKIH 

TELES 

 

2.1 NAMEN 

 

Namen raziskave je bil opazovanje otrok pri samostojnem razvrščanju predmetov, ki imajo le 

nekaj opaznih spremenljivk, in sicer geometrijska telesa različnih barv. Zanimalo me je 

predvsem, kako bodo otroci razvrščali, če jih pri tem neposredno ne usmerjamo, in kako velik 

vpliv ima barva teles na merilo razvrščanja. 

 

2.2 CILJI 

V svojem empiričnem delu sem želela ugotoviti: 

 kako se bodo otroci lotili razvrščanja, brez neposrednih navodil? 

 kakšna bo njihova uspešnost pri tem? 

 katero je prvo merilo (barva ali oblika), ki ga bodo uporabili pri razvrščanju? 

 

2.3 HIPOTEZE 

 V prvem starostnem obdobju otrok bo imela pri razvrščanju barva prednost pred 

obliko. 

 Starejši otroci bodo pri razvrščanju upoštevali tudi obliko geometrijskih teles. 

 Otrokom bo podlaga, na katero bodo razvrščali, povzročala manj težav, če bo 

nevtralne oblike (oblika in barva ne bosta v povezavi s telesi, ki jih bodo razvrščali). 

 

3 PRIMERI DEJAVNOSTI 

 

Dejavnosti sem izvajala s šestimi otroki, starimi od 1,5 do 2 leti. Enake dejavnosti z istimi 

otroki sem ponovila čez eno leto, ko so bili stari 2,5–3 leta. Z vsakim sem delala individualno. 

 

Pri starosti 1,5–2 let sem dejavnosti izvajala v igralnici, naslednje leto pa v garderobi oziroma 

v prostoru, kjer sva bila z izbranim otrokom sama in ni bilo drugih motečih dejavnikov (hrup 

otrok, igra …). 
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Prvih nekaj dni sem jim dala kocke na razpolago, da se spontano igrajo, in jih pri tem 

opazovala. Večina otrok je začela sestavljati hišice (spodaj valj, zgoraj prizma ali spodaj 

kocka in zgoraj prizma – simbolna zbirka) ali pa poljubno zlagati eno kocko na drugo. Vmes 

sem nekajkrat samo omenila:  Odlično. Tvoja hišica je sestavljena iz kvadra in prizme oz. 

valja in prizme; super, ti pa si sestavil stolp iz valjev … 

 

Po nekaj dnevih sem k sebi povabila prvega otroka in ga prosila, ali lahko pospravi (razvrsti) 

kocke, ki jih ima pred seboj. Z navodili sem poskušala biti pri vseh otrocih enaka oziroma 

sem jih pustila, da sami razvrstijo kocke, kot menijo, da je prav. 

 

Dejavnosti, ki sem jih izvajala, sem prikazala v spodnji razpredelnici. Število in starost otrok 

sta bila vedno enaka. 

 

Preglednica 2: Izvedene dejavnosti 

 

 

 

Število 

geometrijskih 

teles 

Barva 

geometrijskih 

teles 

Oblika 

geometrijskih 

teles 

Barva 

podlage 

Oblika 

podlage 

1. Izvedba 

 

6 

 

modra, 

rumena 

kocka, prizma modra, 

rumena 

*nevtralna 

 

2. Izvedba 6 modra valj, kocka    bela 

 

*skladna 

3. Izvedba 6 

 

modra, 

rumena 

valj, prizma 

 

bela 

 

*skladna 

 

4. Izvedba 

 

 

6 

 

rdeča, rumena, 

modra 

valj, kocka 

 

bela 

 

*skladna 

5. Izvedba 

 

6 

 

Modra 

 

valj, kocka,            

prizma 

bela 

 

*skladna 

 

6. Izvedba 6 modra valj, kocka bela *nevtralna 

7. Izvedba 

 

6 

 

modra, 

rumena 

valj, prizma 

 

bela 

 

*nevtralna 

 

8. Izvedba 6 

 

modra, 

rumena 

valj, kocka, 

prizma 

   bela *nevtralna 
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 Nevtralna oblika podlag – podlaga, na katero so razvrščali, nima nikakršne zveze z 

obliko teles, ki so jih razvrščali. 

 Skladna oblika podlag – podlaga je v obliki osnovnih ploskev teles, ki so jih 

razvrščali. 

 

I. izvedba: skladnost barve in oblike, barvna podlaga 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: rumen krog, moder krog 

 

Geometrijska telesa: 3 modre kocke, 3 rumene prizme 

 

Starost otrok: 

- Jure (24 mesecev) 

- Staša (21 mesecev) 

- Lara (24 mesecev) 

- Pika (20 mesecev) 

- Taja (19 mesecev) 

- Tina (18 mesecev) 

 

Preglednica 3: Prva izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

2 BARVI (modra, 

rumena) 

1 (kocka, prizma) 

1. Izvedba 

J 

+ 

S 

- 

L 

+ 

P 

+ 

TA 

+ 

TI 

+ 

2. Izvedba + + + + + + 
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Slika 2: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Zaporedje kock pred razvrščanjem… 

 

 

Slika 3: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Kocke morajo biti poravnane. Tako je vedno govoril … 
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Slika 4: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Tudi ta deklica jih je na koncu vedno poravnala … 

 

 

Slika 5: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 6: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Deklica je na vsak način želela nekaj sestaviti … 

 

 

Slika 7: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Otrokom sem na mizo postavila geometrijska telesa (modre kvadre in rumene prizme). Rekla 

sem, naj jih poskušajo razvrstiti, kot oni menijo, da je pravilno. Niso mi postavljali nobenih 

podvprašanj, ampak so takoj začeli razvrščati po barvi geometrijskih teles. Vsi, razen ene 

deklice, so geometrijska telesa razvrstili po barvi že v prvem poizkusu. Staša jih je najprej 
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razvrstila poljubno, potem je nekaj trenutkov gledala v geometrijska telesa ter se sama 

popravila in jih razvrstila po barvi. Med tem me ni nič spraševala. 

Tu so imeli najmanj težav. Sploh se niso ozirali na obliko teles, temveč so takoj razvrstili po 

barvi. Čeprav barv nekateri še niso znali poimenovati, so za merilo pri razvrščanju vzeli 

barvo. Ta poskus samo še bolj prikaže, kako pomembno vlogo ima barva kot merilo 

razvrščanja. 

 

II. izvedba: skladnost barve in oblike, različne barve podlag, skladnih z obliko 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: bel krog, bel kvadrat 

 

Geometrijska telesa: 3 modri valji, 3 modre kocke 

 

Starost otrok: 

- Jure (24 mesecev) 

- Staša (21 mesecev) 

- Lara (24 mesecev) 

- Pika (20 mesecev) 

- Taja (19 mesecev) 

-  Tina (18 mesecev) 

 

Preglednica 4: Druga izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

1 BARVA( modra) 

2 (valj, kocka)  

1. izvedba 

J 

+ 

S 

- 

L 

- 

P 

- 

TA 

- 

TI 

- 

2. izvedba + + + + + + 

 



22 

 

Slika 8: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Deklica, ki vedno znova zlaga kocke v višino. 

 

 

Slika 9: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 10: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

To je prva slika, kako jih je razvrstila. 

 

 

Slika 11: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Tukaj pa se je sama popravila. 
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Slika 12: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

 

Slika 13: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Zopet poravnava kock … 

 

Ko so razvrščali geometrijska telesa v enaki barvi in so bili pozorni samo na obliko, so imeli v 

prvem poskusu težave. Telesa so poljubno zlagali, oblika likov na mizi ni igrala vloge, čeprav 

sta bili to osnovni ploskvi teles, ki so jih razvrščali. Pustila sem jih, da sami razvrstijo, kot oni 

menijo, da je pravilno. Razvrščali so čisto poljubno, kocko na kocko, po dve in dve skupaj … 
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Potem ko sem jih opozorila, ali jih te oblike likov na kaj spominjajo, tudi poimenovala sem 

jih – kvadrat in krog – pa so začeli drugače razvrščati. Samo Piki sem prvi primer pokazala 

jaz, drugi so v drugem poskusu vse razvrstili po obliki osnovne ploskve geometrijskega 

telesa. Ker so bila geometrijska telesa enakih barv, jim to merilo ni moglo biti prioriteta pri 

razvrščanju. Upoštevali so merilo oblike geometrijskih teles (v povezavi z obliko osnovne 

ploskve), ker se je skladala z obliko podlage, na kateri so razvrščali. 

 

III. izvedba: skladnost barve in oblike, enaka barva podlag, skladnih z različno obliko 

(večje število oblik) 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: bel krog, bel trikotnik ali bel kvadrat, bel trikotnik 

 

Geometrijska telesa: 3 modri valji, 3 rumene prizme ali 3 modre kocke, 3 rumene prizme 

 

Starost otrok: 

- Jure (24 mesecev) 

- Staša (21 mesecev) 

- Lara (24 mesecev) 

- Pika (20 mesecev) 

- Taja (19 mesecev) 

-  Tina (18 mesecev) 

 

Preglednica 5: Tretja izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

2 BARVI( modra, 

rumena) 

2 (kocka, prizma) 

1. izvedba 

J 

+ 

S 

- 

L 

+ 

P 

- 

TA 

- 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 
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Slika 14: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Tu je zopet zložil kocke v barvnem zaporedju, in to preden je začel razvrščati. 

 

 

Slika 15: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 16: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

 

Slika 17: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Zopet poravnava kock … 
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Slika 18: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Deklica je tukaj želela nekaj sestaviti, zgraditi … 

 

 

Slika 19: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 20: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

 

Slika 21: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 22: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Pri tej nalogi so imeli otroci v prvem poskusu kar precej »težav«. Največkrat so začeli zlagati 

eno kocko na drugo, gradili so hiše … Potem ko sem jih prosila, ali jih lahko razvrstijo v dva 

prostora na mizi (in sem pokazala podlagi), so to storili. Trije otroci so najprej vsa telesa 

položili na eno podlago, in sicer so jih vedno polagali izmenično – prizma, valj …, prizma, 

kocka … Potem pa so jih razvrstili na dve podlagi. Zanimivo mi je bilo tudi to, da so otroci 

telesa vedno zlagali tesno enega ob drugega. Menim, da se otroci tukaj niso preveč ozirali na 

obliko teh geometrijskih teles, saj so bila različnih barv. Opazila sem, da jim je bilo merilo 

razvrščanja barva in ne oblika. To sem ugotovila tudi tako, ker so štirje od šestih otrok 

razvrstili geometrijska telesa po barvi, ne glede na to, na katero podlago so jih postavili (tudi 

moder kvader na bel trikotnik …). V drugem poskusu so z mojo pomočjo pogledali obliko 

lika na mizi, potem pa so druga telesa samo razvrstili glede na barvo prejšnjih. 
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Slika 23: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Ta deklica ima ogromno domišljije. Ona se je s kockami vedno igrala. Najtežje od vseh jo je 

bilo motivirati, da jih razvrsti. 

 

 

Slika 24: Razvrščanje geometrijskih teles 
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IV. izvedba: neskladje med barvo in obliko teles, enaka barva podlag različnih oblik 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: bel kvadrat, bel krog.. 

 

Geometrijska telesa: 3 valji (rdeč, rumen, moder), 3 kocke (rdeča, rumena, modra) 

 

Starost otrok: 

- Jure (24 mesecev) 

- Staša (21 mesecev) 

- Lara (24 mesecev) 

- Pika (20 mesecev) 

- Taja (19 mesecev) 

- Tina (18 mesecev) 

 

Preglednica 6: Četrta izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

3 BARVE 

2 

1. izvedba 

J 

- 

S 

- 

L 

+ 

P 

- 

TA 

- 

TI 

- 

     2.   izvedba - + + - + - 

 

 

Slika 25: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Tukaj je fantek rekel, da nekaj manjka … ena podlaga. Menil je da je padla na tla, v bistvu je 

tukaj moja napaka , ker nisem predvidela, da bo to že mogoče kdo storil. Naslednje leto sem 

dodaal podlago, vendar ni razvrstil enako. 

 

 

Slika 26: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

 

Slika 27: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 28: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

 

Slika 29: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Razvrstila je kocke, neodvisno od podlage. 
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Slika 30: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Pri tej nalogi sem zopet dobila dokaz, da ima barva geometrijskih teles večjo vlogo od njihove 

oblike. Vsi so začeli zlagati geometrijska telesa po barvi skupaj, ne glede na njihovo obliko. 

In tudi na podlago. Telesa so zlagali poljubno po mizi, vendar enake barve skupaj. Potem ko 

sem jih prosila, ali se lahko odločijo, kako bi jih razvrstili na dve podlagi, ki ju imajo na mizi, 

so imeli kar precej težav. Na vsak način so jih želeli razvrstiti po barvi. Vendar se je pri Juretu 

pojavila težava. Telesa je razvrstil po barvi skupaj (rdeč valj in kocko, moder valj in kocko, 

rumen valj in kocko) ter jih polagal na podlagi. Ko je zapolnil dve podlagi, mu je en par teles 

ostal. Rekel mi je da nekaj manjka. Želel je, da prilepim še eno podlago, kamor bi lahko 

postavil telesi. Kasneje sem ga prosila, ali se lahko kljub temu odloči, kam bi postavil telesa, 

glede na podlagi, ki ju ima, in zopet jih je razvrstil po barvi. Nikakor ni želel razvrstiti 

drugače. Tako je storila polovica otrok. Menim, da se pri tej nalogi najbolj opazi, kako 

pomembno vlogo ima barva pri razvrščanju geometrijskih teles oziroma da pri lastnosti 

predmetov otroci v tej starosti najprej opazijo barvo, šele potem vse drugo. 
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V. izvedba: skladnost med barvo in obliko, podlage enake barve različnih oblik  

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: bel krog, bel kvadrat, bel trikotnik 

 

Geometrijska telesa: 2 modra valja, 2 modri kocki, 2 modri prizmi 

 

Starost otrok: 

- Jure (24 mesecev) 

- Staša (21 mesecev) 

- Lara (24 mesecev) 

- Pika (20 mesecev) 

- Taja (19 mesecev) 

- Tina (18 mesecev)  

 

Preglednica 7: Peta izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

1 BARVA 

3 

1. Izvedba 

J 

- 

S 

- 

L 

+ 

P 

- 

TA 

- 

TI 

- 

2. Izvedba + + + - - - 
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Slika 31: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

 

Slika 32: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Deklica tukaj zopet zlaga kocke v višino. Ona je to vedno počela, na tak način je razvrščala. 
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Slika 33: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

 

Slika 34: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 35: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Prva razvrstitev … 

 

 

Slika 36: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Potem, ob moji pomoči, se je odločila drugače … 
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Slika 37: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Ta fantek pa je res vse, kar je razvrstil, vedno poravnal, zložil kocke tesno eno ob drugo. 

 

Pri tej nalogi se je moje predvidevanje, da ima barva pomembno vlogo pri prepoznavanju in 

razvrščanju geometrijskih teles, potrdilo. Otroci so imeli največ težav. Samo eden od šestih je 

telesa razvrstil glede na obliko osnovne ploskve. Telesa so bila enakih barv, merilo za 

razvrščanje je ostala njihova oblika. Ker so to otroci, stari 1,5–2 leti, so pričakovano imeli 

težave. Ko sem jaz razvrstila prvo geometrijsko telo, jih je polovica znala nadaljevati. Kljub 

temu so me vmes veliko spraševali: »Je to v redu, ali tega postavim tukaj …« Bili so zelo 

negotovi o svojih odločitvah, v primerjavi s prejšnjimi nalogami. 

 

VI. izvedba: skladnost barve in oblike, enake podlage 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: 2 bela kroga 

 

Geometrijska telesa: 3 modri valji, 3 modre kocke 

 

Starost otrok: 

- Jure (24 mesecev) 

- Staša (21 mesecev) 

- Lara (24 mesecev) 
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- Pika (20 mesecev) 

- Taja (19 mesecev) 

- Tina (18 mesecev) 

 

Preglednica 8: Šesta izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

1 BARVA 

2 

1. izvedba 

J  

+ 

L 

+ 

P 

+ 

S 

- 

TA 

+ 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 

 

 

Slika 38: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 39: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Pri tej nalogi so imeli otroci le malo težav. Vsi so telesa razvrstili po obliki, saj je bil edini 

»moteči« dejavnik njihova oblika. Tudi komentarjev otrok ni bilo, saj jim je bila naloga 

enostavna in so jo samozavestno tudi reševali. 

 

VII. izvedba: skladnost barve in oblike, enake podlage 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: 2 bela kroga 

 

Geometrijska telesa: 3 modri valji, 3 rumene prizme 

 

Starost otrok: 

- Jure (24 mesecev) 

- Staša (21 mesecev) 

- Lara (24 mesecev) 

- Pika (20 mesecev) 

- Taja (19 mesecev) 

-  Tina (18 mesecev) 
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Preglednica 9: Sedma izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

2 BARVI 

2 

1. izvedba 

J 

+ 

L 

+ 

P 

- 

S 

- 

TA 

- 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 

3 

1. izvedba 

J 

+ 

L 

+ 

P 

+ 

S 

- 

TA 

+ 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 

 

 

Slika 40: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 41: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

 

Slika 42: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 43: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Pri tej nalogi tudi ni bilo nikakršnih dilem, kako bodo razvrščali. Barva se je skladala z 

obliko, tako da so vsi razvrstili geometrijska telesa brez zapletov. Ta naloga, menim, je bila 

najpreprostejša do zdaj. »Motečih« dejavnikov skoraj ni bilo. 
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VIII. izvedba: neskladje med barvo in obliko, enake podlage. 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: 2 bela kvadrata 

 

Geometrijska telesa: valj (1 moder, 1 rumen), kocka (1 modra, 1 rumena), prizma (1 modra, 1 

rumena) 

 

Starost otrok: 

- Jure (24 mesecev) 

- Staša (21 mesecev) 

- Lara (24 mesecev) 

- Pika (20 mesecev) 

- Taja (19 mesecev) 

-  Tina (18 mesecev) 

 

Preglednica 10: Osma izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

2 BARVI 

3 

1. Izvedba 

J 

+ 

L 

+ 

P 

+ 

S 

- 

TA 

+ 

TI 

+ 

2. Izvedba + + + + + + 
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Slika 44: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

 

Slika 45: Razvrščanje geometrijskih teles 
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Slika 46: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

 

Slika 47: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Tudi tukaj se zopet vidi, kako je vedno znova zlagala kocke v višino in tako razvrščala. 

 

Tukaj sem dodala še eno geometrijsko telo, barvi pa sem pustila enaki (modro in rumeno). V 

bistvu sem hotela preveriti, ali bi se mogoče kateri od otrok odločil razvrščati po obliki 

geometrijskih teles, vendar ima barva kot merilo razvrščanja še vedno vodilno vlogo. A tu 

lahko dodam opazko, da – kljub temu da sem dodala geometrijsko telo – nisem dodala 
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podlage, na katero bi lahko dodatno razvrstili. Tako da bi bil mogoče rezultat drugačen, če bi 

to storila. Pa vendar je zopet očitno, da otroci v tej starosti predmete najprej ločijo po barvi, 

šele potem po obliki. 

 

4 DEJAVNOSTI PONOVLJENE ČEZ ENO LETO 

 

I. izvedba: skladnost barve, oblike in barve podlage 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: rumen krog, moder krog 

 

Geometrijska telesa: 3 modre kocke, 3 rumene prizme 

 

Starost otrok: 

- Jure (36 mesecev) 

- Staša (33 mesecev) 

- Lara (36 mesecev) 

- Pika (32 mesecev) 

- Taja (31 mesecev) 

- Tina (30 mesecev) 

 

Preglednica 11: Prva izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

2 BARVI (modra, 

rumena) 

2 (kocka, prizma) 

1. izvedba 

J 

+ 

S 

- 

L 

+ 

P 

+ 

TA 

+ 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 

 

Pri tej nalogi otroci niso imeli popolnoma nobenih težav. Razlika v primerjavi z lanskim 

letom je v tem, da so zdaj vse barve tudi poimenovali. 
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II. izvedba: skladnost barve in oblike, različne barve podlag, skladnih z obliko 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: bel krog, bel kvadrat 

 

Geometrijska telesa: 3 modri valji, 3 modre kocke 

 

Starost otrok: 

- Jure (36 mesecev) 

- Staša (33 mesecev) 

- Lara (36 mesecev) 

- Pika (32 mesecev) 

- Taja (31 mesecev) 

- Tina (30 mesecev) 

 

Preglednica 12: Druga izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

1 BARVA( modra) 

2 (valj, kocka)  

1. Izvedba 

J 

+ 

S 

- 

L 

- 

P 

- 

TA 

- 

TI 

- 

2. Izvedba + + + + + + 

 

Jure: Razvrstil je brez težav in nekatera telesa je tudi poimenoval. Zelo veliko je uporabljal 

domišljijo in vedno je poimenoval, kaj je sestavil (hišo, kocko, znak …). 

Lara: Vse je razvrstila brez težav. Sproti je tudi govorila, katera telesa bo kam postavila. So 

pa v primerjavi z lanskim letom nanjo vplivali zunanji dejavniki (hrup, otroci, dogajanje okoli 

nje …), zato je med razvrščanjem nekajkrat nehala in potem nadaljevala. 

Tina: Telesa je uspešno razvrstila. Najprej je sicer nekaj sestavila in telesa potem zložila na 

podlago, nato pa sem rekla, da želim, da razvrsti vsako posebej, in to je tudi storila. Ker ni 

bilo drugega merila kot oblika teles, je nalogo uspešno rešila. 

Staša: Telesa je uspešno razvrstila. Posebnost je mogoče to, da jih je vedno zlagala enega 

poleg drugega in na koncu čakala pohvalo oziroma mojo potrditev. 

Pika,Taja: Obe sta telesa razvrstili uspešno. Tudi njiju so motili zunanji dejavniki (hrup, kaj 

se dogaja v igralnici …), zato sem ju morala vmes večkrat motivirati, da sta se vrnili k nalogi. 
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III. izvedba: skladnost barve in oblike, enaka barva podlag, skladnih z različno obliko 

(večje število oblik) 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: bel krog, bel trikotnik ali bel kvadrat, bel trikotnik 

 

Geometrijska telesa: 3 modri valji, 3 rumene prizme ali 3 modre kocke, 3 rumene prizme 

 

Starost otrok: 

- Jure (36 mesecev) 

- Staša (33 mesecev) 

- Lara (36 mesecev) 

- Pika (32 mesecev) 

- Taja (31 mesecev) 

- Tina (30 mesecev) 

 

Preglednica 13: Tretja izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

2 BARVI (modra, 

rumena) 

2 (kocka, prizma) 

1. izvedba 

J 

+ 

S 

+ 

L 

+ 

P 

+ 

TA 

- 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 

 

Jure: Pri tej nalogi  je imel tri barve teles in dve obliki in razvrstil jih je brez težav. V pomoč 

mu je bila podlaga, na katero je zlagal, saj je bila istih oblik kot osnovna ploskev telesa. On je 

telesa kar poimenoval po obliki osnovne ploskve.  

Lara: Vse je razvrstila brez težav. Zanimivo je to, da jih je, vedno ko jih je razvrstila, še 

poravnala. 

Tina: Telesa je uspešno razvrstila. Vmes jih je nekaj tudi poimenovala. Tudi njej je nekajkrat 

popustila koncentracija, saj jo je zanimalo, kaj se dogaja v igralnici. 

Staša: Telesa je uspešno razvrstila. Posebnost je to, da je vsa telesa vedno polagala v kote 

likov na mizi. 

Pika: Uspešno jih je razvrstila. Od vseh otrok je Pika še najmanj govorila in tudi spraševala 

me ni veliko. 
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Taja: To je punčka z zelo veliko domišljije in verbalno zelo dobra. Zato je vse to razvrščanje 

počela zelo počasi, vmes je vedno nekaj sestavljala in hkrati upoštevala merilo oblike in barve 

telesa 

 

IV. izvedba: neskladje med barvo in obliko teles, enaka barva podlag različnih oblik 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: bel kvadrat, bel krog. 

 

Geometrijska telesa: 3 valji (rdeč, rumen, moder), 3 kocke (rdeča, rumena, modra) 

 

Starost otrok: 

- Jure (36 mesecev) 

- Staša (33 mesecev) 

- Lara (36 mesecev) 

- Pika (32 mesecev) 

- Taja (31 mesecev) 

- Tina (30 mesecev) 

 

Preglednica 14: Četrta izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

3 BARVE 

2 

1. izvedba 

J 

+ 

S 

+ 

L 

+ 

P 

+ 

TA 

- 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 
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Slika 48: Razvrščanje geometrijskih teles 

 

Vsi so razvrstili uspešno. Barva ni imela moteče vloge v primerjavi z lanskim letom. Otroci 

so starejši in opazijo tudi razliko v obliki geometrijskih teles. Očitno jim je bila podlaga, na 

katero so razvrščali, v veliko pomoč, tako so se lažje odločili, kam postaviti geometrijsko telo. 

 

V. izvedba: skladnost med barvo in obliko, podlage enake barve različnih oblik  

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: bel krog, bel kvadrat, bel trikotnik 

 

Geometrijska telesa: 2 modra valja, 2 modri kocki, 2 modra trikotnika 

 

Starost otrok: 

- Jure (36 mesecev) 

- Staša (33 mesecev) 

- Lara (36 mesecev) 

- Pika (32 mesecev) 

- Taja (31 mesecev) 

- Tina (30 mesecev) 
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Preglednica 15: Peta izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

1 BARVA 

3 

1. izvedba 

J 

+ 

S 

+ 

L 

+ 

P 

- 

TA 

+ 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 

  

Tukaj so rezultati zelo podobni prejšnji nalogi. Dodala sem samo še eno obliko teles, to jih ni 

zmotilo. Pri razvrščanju so upoštevali merilo obliko geometrijskih teles. 

 

VI. izvedba: skladnost barve in oblike, enake podlage 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: 2 bela kroga 

 

Geometrijska telesa: 3 modri valji, 3 modre kocke 

 

Starost otrok: 

- Jure (36 mesecev) 

- Staša (33 mesecev) 

- Lara (36 mesecev) 

- Pika (32 mesecev) 

- Taja (31 mesecev) 

- Tina (30 mesecev) 

 

Preglednica 16: Šesta izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

 GEOMETRIJSKIH 

 TELES 

1 BARVA 

2 

1. izvedba 

J 

+ 

L 

- 

P 

- 

S 

- 

TA 

- 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 
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Jure (4. 2. '08): Jure ni imel težav pri razvrščanju, kjer je bila ena barva in dve obliki teles. 

Vedno je sicer ponavljal, da je sestavil romb, ko je dal dve kocki skupaj.  

Lara (14. 2. '08): Telesa je vedno zlagala po nekem sistemu. Tako kot je razvrstila na eni 

podlagi, je v enakem vrstnem redu to storila tudi na drugi strani. Lastnih komentarjev je dajala 

zelo malo, očitno je bilo, da se je njeno vedenje popolnoma spremenilo, ko sem prižgala 

kamero. Tudi pri njej sem opazila, da jo pri razvrščanju teles hitreje zmotijo zunanji dejavniki 

(hrup, kamera, zanimanje, kaj se dogaja za njenim hrbtom, moji komentarji …) kot pred 

letom dni. 

Taja (4. 6. '08.): Taja je čisto poseben tip otroka. Vedno naredi nekaj po »svoje«. V prvem 

poskusu ji teles ni uspelo razvrstiti po obliki, saj so bila enakih barv. Potem ji je z mojo 

pomočjo uspelo. Ko pa so bila telesa dveh barv in oblik, je to storila hitreje, saj se je 

orientirala po barvi teles. 

Staša, Tina (18. 2. '08, 5. 5. '08): Razvrščali sta zelo podobno. V prvem poskusu jima ni 

uspelo, ko pa sem samo poimenovala oblike teles, sta razvrstili.  

 

VII. izvedba: skladnost barve in oblike, enake podlage 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: 2 bela kroga 

 

Geometrijska telesa: 3 modri valji, 3 rumene prizme 

 

Starost otrok: 

- Jure (36 mesecev) 

- Staša (33 mesecev) 

- Lara (36 mesecev) 

- Pika (32 mesecev) 

- Taja (31 mesecev) 

-  Tina (30 mesecev) 
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Preglednica 17: Sedma izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

2 BARVI 

2 

1. izvedba 

J 

+ 

L 

+ 

P 

- 

S 

- 

TA 

- 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 

 

Jure: Na eno stran je zložil modro kocko in prizmo skupaj (sestavil je hišico), na drugi strani 

pa je iz enakih kock, le da rumenih, spet zložil hišo in dodal moder valj. Ko sem ga vprašala, 

kako je to razvrstil, je rekel, da je zlagal hišice. Potem sem poimenovala barve teh teles in 

prestavil je valj na drugo stran k modrim kockam. V primerjavi z enim letom nazaj je bilo 

tukaj več zunanjih dejavnikov, ki so ga zmotili pri razvrščanju (darilo, ki ga je dobil doma, da 

nekaj mora sestaviti, zanimanje, kaj se pogovarjajo otroci v ozadju …). 

Taja: Ko so bila telesa dveh barv in oblik, je razvrstila hitreje kot v prejšnji nalogi, saj se je 

orientirala po njihovi barvi. 

Pika (20. 7. '08): Tudi Pika je imela tu največ težav, z mojo pomočjo ji je potem uspelo 

razvrstiti. Zelo so jo motili zunanji dejavniki (hrup, kamera …). 

 

Drugi otroci so pri tej nalogi potrebovali več časa, da so se odločili, po katerem merilu bodo 

razvrščali, tj. ali po barvi ali obliki geometrijskih teles. Z geometrijskimi telesi so najprej 

samo nekaj sestavljali in jih prelagali na eno in na drugo stran. Ko pa sem jih prosila, naj se 

odločijo, kako jih bodo razvrstili, so v prvem poskusu štirje otroci od šestih to storili po barvi. 

Ko pa sem telesa sproti poimenovala, so jih razvrstili po obliki. 

 

VIII. izvedba: neskladje med barvo in obliko, enake podlage 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: 2 bela kvadrata 

 

Geometrijska telesa: valj (1 moder, 1 rumen), kocka (1 modra, 1 rumena), prizma (1 modra, 1 

rumena) 
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Starost otrok: 

- Jure (36 mesecev) 

- Staša (33 mesecev) 

- Lara (36 mesecev) 

- Pika (32 mesecev) 

- Taja (31 mesecev) 

-  Tina (30 mesecev) 

 

Preglednica 18: Osma izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

2 BARVI 

3 

1. izvedba 

J 

+ 

L 

+ 

P 

+ 

S 

- 

TA 

+ 

TI 

+ 

2. izvedba + + + + + + 

 

IX. izvedba: neskladje med barvo in obliko, enake podlage 

 

Podlaga, na katero bodo razvrščali: 2 bela kvadrata in 3 beli kvadrati 

 

Geometrijska telesa: valj (1 moder, 1 rumen), kocka (1 modra, 1 rumena), prizma (1 modra, 1 

rumena) 

 

Starost otrok: 

- Jure (36 mesecev) 

- Staša (33 mesecev) 

- Lara (36 mesecev) 

- Pika (32 mesecev) 

- Taja (31 mesecev) 

- Tina (30 mesecev) 
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Preglednica 19: Deveta izvedba dejavnosti 

ŠTEVILO OBLIK 

GEOMETRIJSKIH 

TELES 

2 BARVI 

3 

1. izvedba 

J 

+ 

L 

+ 

P 

- 

S 

- 

TA 

+ 

TI 

- 

2. izvedba + + + + + + 

 

Ko so imeli otroci na razpolago dva prostora, kamor bodo razvrščali geometrijska telesa, so 

razvrščali po barvi. Oblika teles jih ni ovirala. Ko pa sem dodala še eno podlago, so v prvem 

poskusu spet razvrstili po barvi. Dva otroka sta mi rekla, da sem dala na mizo preveč papirjev. 

Potem sem jih prosila, ali bi lahko telesa razvrstili še kako drugače , tako da bi zapolnili vse 

prostore.  

Ko sem lansko leto to predlagala, je to uspelo samo enemu fantu. Letos pa so to storili trije. 

Očitno je, da so miselni procesi v možganih na višji ravni. Kljub temu da je bilo možno 

razvrstiti tudi po barvi, so nekateri že razvrstili po obliki. 

 

Ta naloga je bila za večino najtežja, saj so se morali čisto sami odločiti, po kateri lastnosti 

telesa bodo razvrščali. Če so bila telesa enakih barv, ni bilo večjih težav pri razvrščanju, ko pa 

sta bili dve barvi ali več, so bili rezultati drugačni. Očitno je, da barva ima vpliv pri 

razvrščanju oziroma prepoznavanju geometrijskih teles. 

 

SKUPNI KOMENTAR ZA OBE LETI: 

Otroci so bili bolj zmotljivi pri razvrščanju v primerjavi s prejšnjim letom. Menim, da zato, 

ker so imeli zunanji dejavniki (hrup, kamere, razni komentarji otrok, dogajanje za njihovimi 

hrbti …) nanje večji vpliv. Skrbi jih, da bodo kaj zamudili. Zato sem se z vsakim otrokom 

umaknila v mirnejši prostor (prazna igralnica, garderoba, med počitkom v igralnici). Sicer pa 

se opazi prehod na višjo raven, saj je kar nekaj otrok tudi že razvrščalo bo obliki teles, kljub 

temu da bi lahko samo po barvi. Poleg tega so sami želeli, da jim dodam podlage, na katere 

bodo razvrstili določena telesa. Opazi se tudi to, da so govorno razvitejši in svojo domišljijo 

vsakič ubesedijo pri razvrščanju … Vedno so želeli nekaj zlagati, sestavljati, razlagati. Ko so 

razvrščali prejšnje leto, so to lahko počeli iz dneva v dan brez posebne motivacije, letos pa 

sem jih morala bolj motivirati. Tudi mojo pohvalo in pritrditev so na koncu vedno 

pričakovali. 
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ZAKLJUČEK 

 

PREGLED HIPOTEZ 

 

 V prvem starostnem obdobju otrok bo imela pri razvrščanju barva prednost 

pred obliko. 

UTEMELJITEV 

Hipoteza popolnoma drži, saj se je to v vseh dejavnostih potrdilo. Ko otrokom ponudimo 

dejavnost, ki je zanje primerna in jih pritegne, tudi končni rezultat ni vprašljiv. Otroci so 

vedno, ko so imeli možnost izbire, ali bodo razvrščali po barvi ali po obliki geometrijskih 

teles, za merilo razvrščanja izbrali barvo.  

Ko so bili otroci mlajši, so razvrščali brez »motečih« dejavnikov in so se vedno odločili za 

barvo. Pri starejših pa je bilo že opaziti, da bi razvrstili tudi po katerem drugem merilu, vendar 

so se v večini primerov potem odločili za barvo. 

 

 Starejši otroci bodo pri razvrščanju upoštevali tudi obliko geometrijskih 

teles. 

UTEMELJITEV 

Hipoteza ne drži v celoti. Res je nekaj več otrok kot leto poprej razvrščalo po obliki 

geometrijskih teles, pa vendar je več kot polovica za prvo merilo spet izbrala barvo. Tu se 

potrdijo tudi različne teorije, da otroci z leti dosegajo višje stopnje v miselnem razvoju. Mlajši 

otrok se lažje osredotoči samo na eno lastnost pri razvrščanju, starejši pa že opazi tudi 

nekatere druge lastnosti, po katerih bi lahko razvrstil. 

 

 Otrokom bo podlaga, na katero bodo razvrščali, povzročala manj težav, če bo 

nevtralne oblike (oblika in barva ne bosta v povezavi s telesi, ki jih bodo 

razvrščali). 

UTEMELJITEV 

Hipoteza se je izkazala za resnično. Otrokom je bilo lažje razvrščati, če jim ni bilo treba 

upoštevati oblike podlag na mizi. Izjema je bila le tam, če je bila podlaga barvna. Tu niso 

imeli nikakršnih težav. Če pa so bile podlage samo enakih oblik kot osnovne ploskve teles, ki 

so jih razvrščali, je bilo več težav. Upoštevati so morali več meril hkrati, in to je bilo za otroke 

te starosti problem. 
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ANALIZA IN SKLEPNE MISLI 

 

Otroci so po naravi raziskovalci. So vedoželjni in imajo tudi ogromno lastne aktivnosti, ki jo 

pokažejo, če jim mi to dovolimo. S svojo radovednostjo in lastno aktivnostjo so z veseljem 

reševali dane naloge. 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako razvrščajo otroci v prvem starostnem obdobju, če jim 

ne damo posebnih navodil, kaj naj počnejo. Zanimalo me je predvsem to, ali bo imela barva 

pri razvrščanju prednost pred drugimi lastnostmi geometrijskih teles. Kot kažejo tudi vse 

naloge in dobljeni rezultati, so se moja predvidevanja v veliki meri potrdila. Pri tako majhnih 

otrocih je barva prvo merilo, ki ga upoštevajo pri razvrščanju, in tudi najočitnejša lastnost, ki 

jo opazijo pri predmetih. 

 

Ob dejavnostih, ki sem jih izvajala v razmiku enega leta, je najočitnejša razlika v tem, da so 

bili starejši otroci veliko bolj zmotljivi pri razvrščanju kot leto poprej.  

 

Ko sem dejavnosti izvajala z mlajšimi otroki, sem to počela v igralnici ob navzočnosti drugih 

otrok. Nič jih ni motilo. Razvrščali so brez prekinitev, vedno znova so to radi počeli. Ko pa 

sem poskus ponovila čez eno leto, so postali veliko bolj zmotljivi. Zunanji dejavniki, kot so 

hrup otrok, skrb, da bodo kaj zamudili, so jih motili. Tako da sem dejavnosti izvajala 

individualno, v kakšnem mirnem prostoru (sosednja prazna igralnica, prostor v garderobi…), 

kjer ni bilo zgoraj omenjenih »motečih« dejavnikov.  

 

Opazna razlika pri starejših otrocih je bila tudi ta, da so, kot sem navedla tudi v hipotezah, pri 

geometrijskih telesih opazili tudi različne oblike in ne samo njihove barve. Nekako so vedeli, 

da se razlikujejo tudi po obliki, pa vendar je samo dvema otrokoma od šestih uspelo razvrstiti 

telesa po omenjeni lastnosti. Veliko več so »tehtali«, spraševali in čakali potrditev, 

preizkušali, kaj bi lahko storili. Tudi več so se z geometrijskimi telesi igrali, sestavljali neke 

simbolne figure. Opazi se, da se v njihovih miselnih strukturah dogajajo nekakšni premiki, da 

prehajajo na višjo razvojno raven, verjetno je zaradi tega toliko več napak pri razvrščanju kot 

prejšnje leto. 

 

S svojim diplomskim delom sem ogromno pridobila. Tako malo je potrebno, da v otrocih 

spodbudiš vedoželjnost in jo usmeriš na določeno področje, ki je vedno kompleksno in 
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povezano z drugimi področji v njihovem razvoju. V vsakodnevnih situacijah otrok išče, 

raziskuje, se preizkuša …, samo možnosti mu moramo dati. Naša najpomembnejša vloga pa 

je ravno v tem, da poskušamo v vsakodnevnih dejavnostih postavljati izzive, ki jih bo otrok z 

veseljem reševal, tako pridobival samozavest in hkrati prehajal na višje razvojne stopnje. 

 

Velikokrat slišimo, da v vrtcih nimamo tega ali onega, da z otroki ne moremo početi 

določenih dejavnosti, ker ni denarja, sredstev … Zdaj sem ugotovila, da to ne drži. Otrok ob 

sebi potrebuje predvsem mentalno razvitejšega partnerja, ki mu postavlja izzive, je do njega 

kritičen in mu tako omogoča, da vedno znova osvaja nova znanja. Samo malo volje, truda in 

veselja do tovrstnega dela, in vse je mogoče.  
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