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Matematika v vrtcu?  Po petnajstih letih izvajanja  skupnega državnega
dokumenta je področje matematike v izvedbenem kurikulu vsakega
oddelka vsakodnevna dejavnost.

V predšolskem obdobju naj bi se otrok v skladu z globalnimi cilji Kurikuluma za vrtce
(1999) seznanjal z matematiko v vsakdanjem življenju, razvijal matematično mišljenje,
izražanje in matematične spretnosti ter doživljal matematiko kot prijetno  izkušnjo.

Primerom matematičnih dejavnosti, ki so v dokumentu (prav tam) nanizani kot
ponudba vzgojiteljicam in vzgojiteljem pri snovanju usmerjenih dejavnosti, lahko
strokovne delavke dodajajo še druge matematične vsebine, jih kombinirajo z drugimi
kurikularnimi področji, jih medpodročno povezujejo in nadgrajujejo. Otrokom ponujajo
vzgojiteljice in vzgojitelji vse več matematičnih dejavnosti, ki so »korak pred otrokovim
razvojem«, v območju otrokovega bližnjega razvoja.  Z matematičnimi dejavnostmi, ki
jih otrok zmore ob razvitejšem sovrstniku ali s pomočjo odrasle osebe izpolniti, je otrok
aktivni ustvarjalec lastnega učenja in razvoja. Kot nam pove nevroznanost (Juriševič
2009; Trontelj 2010;), je nevrofiziologija prišla do spoznanja o nenadomestljivosti vzgoje
in učenja v zgodnjih življenjskih obdobjih. Možganska skorja in sivina pod njo se
prepletata s sinapsami, gostejši preplet omogoča več možnih »poti« učenja in razvoj
uma za vse življenje.  To  pa je pomembno tudi za prihodnost, ne le posameznika, ampak
tudi za prihodnost in uspešnost naroda in države.

Čeprav je človeku omogočeno vseživljenjsko učenje, je učenje v predšolskem obdobju
zaradi rasti možganov, ustvarjanja sinaptičnih povezav in možganske plastičnosti ter
gnetljivosti, zelo hitro in učinkovito. Bogate izzive za uspešen razvoj uma pa nudijo
prav matematične izkušnje.

Učno okolje je v slovenskih vrtcih sicer pogojeno tudi s strukturno kakovostjo (prostorov,
sredstev …), toda kakovost interakcij je odvisna izključno od odraslih v vrtcu, še posebno
vzgojiteljic in vzgojiteljev v vsakem oddelku. Mislim, da se vse vzgojiteljice in vzgojitelji,
ki so se odzvale na vabilo k sodelovanju na posvetu, tega zavedajo.

Vzgojiteljica ali vzgojitelj je soudeležen v matematični igri otrok, saj je igralna dejavnost
poleg svobodne igre najprimernejša oblika poučevanja matematike v predšolskem
obdobju. V tej sovpletenosti ponuja otroku matematične izraze, daje otroku čas za
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razmišljanje, ga zbrano posluša in opazuje. Otroku omogoča učne situacije, v katerih
otrok sam spozna vrednost matematičnih izkušenj in znanja. Igralnica, kot
najosnovnejše otrokovo okolje v vrtcu, naj odseva s plakati, z miselnimi vzorci, s simboli
in z vzgojnimi sredstvi (namizne matematične didaktične igre, računalniški kotiček z
matematičnimi didaktičnimi igrami in podobno), da je matematika vsakodnevna
dejavnost. Vzgojiteljica ali vzgojitelj poiščeta veliko možnosti za matematične izzive
tudi v vsakodnevnih rutinskih dejavnostih.

Vse to in še marsikaj je razbrati tudi iz prispevkov v tem zborniku. Ne le v dragocenih
plenarnih prispevkih, ampak tudi v prispevkih vzgojiteljic in vzgojiteljev iz prakse.
Številni odziv na povabilo k pisanju prispevkov kaže, da je matematično področje med
vzgojitelji priljubljeno in enakovredno z drugimi kurikularnimi področji. Če verjamemo
nevroznanosti, so to vsekakor dobri obeti za prihodnost nas vseh.

Literatura:
Juriševič, M. (2009). Posebnosti učenja in poučevanja mlajših otrok. V: Vrbovšek B. (Ur), Učenje v območju bližnjega
razvoja otrok (25–30). Ljubljana: Supra.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
Trontelj, J. (2010). Znanje je treba umestiti v sistem vrednot. V: Vzgojiteljica XII/2.
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Ali malček spoznava
matematiko že v vrtcu?

Povzetek:
Matematika je znanstvena veda, ki raziskuje vzorce. Vsebuje abstraktne lastnosti
množin, struktur, sprememb in prostora. Večina ljudi zna šteti, toda kako se to naučimo,
ostaja še vedno skrivnost. Števke smo ljudje izumili pred približno 5000 leti, kar je z
vidika posameznika veliko, z vidika evolucije pa zelo malo. To je toliko premalo, da se v
naših možganih najverjetneje ni mogel razviti sistem, ki bi bil specializiran za števke.
Najverjetneje gre torej za matematiko kot kulturni izum.

Vendar je za razumevanje matematike zelo pomembno razumevanje koncepta količine,
številk in štetja. Občutek za količino je vrojen tudi pri živalih; pri ljudeh pa poznamo dva
vrojena sistema reprezentacije števil. Prvi sistem predstavlja ocena števila elementov v
skupini. Določanje številčnosti je večinoma netočno, a se natančnost z zorenjem
možganskih struktur in izkušenostjo izboljšuje. Aproksimacija ni omejena le na vidne
objekte, temveč velja tudi za slušne dražljaje. Različne modalnosti napeljujejo na misel,
da otroško dojemanje števil temelji na abstraktni reprezentaciji številčnosti, ki je temelj
aritmetike. Drugi sistem je sistem določanja natančne vrednosti količine oz. števila
objektov. Otroci in odrasli lahko natančno število elementov določijo le, če le-teh ni
veliko. Dojenčki dojamejo številčnost elementov, če je število objektov največ tri in ne
glede na diskretne ali kontinuirane vrednosti (npr. število piškotov, količina soka),
oziroma vidne ali slušne dogodke (npr. skoki lutke, zvočni signali).

V prispevku razložimo nekaj konceptov, ki pomagajo pri spoznavanju matematike že v
predšolskem obdobju. Poznavanje količine je ključno za razumevanje abstraktnih
matematičnih konceptov. Korakanje po taktu, ploskanje, učenje izštevank, spoznavanje,
kdo je večji in kdo manjši, kdo ima več bonbonov, so različne modalnosti, ki pa vse
označujejo količino. Za razumevanje matematike je zelo pomembno, da otroci v vrtcu
razvrščajo kamenčke po velikosti, obliki, barvi; zbirajo različne odpadle listke;
razvrščajo avtomobilčke v neskončne kolone in zbirajo sličice. Prelivanje vode in gradnja
potičk sta priljubljeni igri – a sta več kot to. Sta tudi spoznavanje količin – osnove
matematike.

Ključne besede: aproksimacija količine, primerjanje, preštevanje, aritmetika,
matematične kompetence, predšolski otroci
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Uvod

“MAČJA IZŠTEVANKA

EDEN SE OB PEČI GREJE,

DVA STA ZLEZLA NA KLAVIR,

TRIJE IZ SANJAVE PREJE

PLETEJO NEDELJSKI MIR …”

Odlomek iz pesmice Mačja izštevanka, avtorica besedila pesmice: Zvezdana Majhen.

Že v predšolskem obdobju, torej v vrtcu, prepoznavanje različnih količin in učenje števil,
prilagojeno potrebam in zmožnostim posameznika, vpliva na razvoj in izboljšanje
matematičnih sposobnosti. Dobro poznavanje količine in intuitivne številske predstave
so namreč predpogoj za uspešno razumevanje matematike in kasneje, v šolskem
obdobju, korelirajo z matematičnimi sposobnostmi osnovnošolcev.

Prepoznavanje količin in števil
Poznavanje števil (aritmetika kot veja matematike) je nujno za razumevanje matematike,
zato je razvoj aritmetičnih sposobnosti področje dolgoletnega znanstvenega
raziskovanja. Novejše raziskave so pokazale, da razvoj aritmetičnih sposobnostih ne
temelji zgolj na pridobivanju izkušenj in učenju, temveč so nam nekatere aritmetične
sposobnosti, predvsem občutek za količino, vrojene.

Sposobnost določanja količine ni vrojena le ljudem, pač pa jo poznajo tudi živali. Živali
sicer zelo verjetno ne štejejo v lingvističnem pomenu štetja. Torej, živali ne štejejo ena,
dve, tri itd., temveč imajo vrojeno sposobnost določanja in razločevanja količine. Gre
najverjetneje za evolucijsko prednost teritorialnih živali, ki jim ta sposobnost omogoča
določiti teritorij, kjer je več hrane za celotno skupino. Presoja, kje bo taščica našla več
črvov, ali presoja levinje, v kateri čredi antilop je možnost ulova največja, je živalim
vrojena, saj je pomembna za obstoj vrste.

Sistem za določanje količine je razvit tako pri ljudeh kot pri živalih. Gre za nekakšen
vmesnik med vidom in mišljenjem, ki omogoča »videti« male količine. Zato lahko
»vidimo« količino, ki vsebuje do 5 predmetov, ne da bi jih prešteli. Vrojena sposobnost
»videti« količino se oblikuje iz interakcij med količino predmetov in številko, ki jih
količinsko predstavlja. Težave pri količinski zaznavi naraščajo z velikostjo količine.
Bolj kot je količina majhna, lažje in večkrat si jo predstavljamo.

Že dojenčki so sposobni razlikovati množici z različnimi elementi, številčnost pa
dojemajo amodalno. Pri šestih mesecih ločijo množici, katerih število elementov je v
razmerju 1 : 2, s starostjo pa se to razmerje hitro izboljšuje. Petletni otroci že ločijo
skupini, katerih število elementov je v razmerju 7 : 8. Sposobnost primerjanja dveh
količin se začne razvijati šele po 15. mesecu starosti, preštevanja pa se otroci naučijo
spontano, z učenjem jezika.

Govor in štetje
Govor otroku omogoči, da števila dobijo abstrakten, simbolni pomen, s tem pa se odpre
pot k simbolni aritmetiki. Zanimivo pa je, da za preštevanje ni potrebno znanje jezika,
saj so osnovni numerični koncepti vrojeni in niso odvisni od razvoja govora oziroma
jezika.

Do tretjega leta starosti štejejo brez težav do 10, tri in pol letni otrok celo zazna napako
v preštevanju, do četrtega leta pa usvoji osnovni princip preštevanja, t. j. da je vsak
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predmet štet le enkrat in da si števila morajo slediti zaporedno. Domnevamo, da gre za
vrojeno sposobnost in je posledica sposobnosti spontanega učenja jezika. Šele po
četrtem letu starosti otroci začnejo razumeti, čemu je preštevanje namenjeno, t. j. da
končno število predstavlja število vseh elementov v skupini.

Otroci se najprej naučijo prešteti tri medvede in ne zgolj tri. Ker učenje temelji na
predvidevanju – kaj naši možgani pričakujejo, da sledi – je sosledje konceptov zelo
pomembno. Otroci si lažje zapomnijo in usvojijo koncept števk, če jim najprej
predstavimo koncept seta predmetov – torej medvede, in šele nato njihovo količino –
torej tri medvede. Z navodilom: »Poglej medvede, trije so!« si otroci zapomnijo količino,
kar za 30 % bolje, kot če rečemo: »Poglej, trije medvedi!«

Ali je matematika jezik?
Iz nevrološkega vidika matematika ni jezik. Uporablja simbole, podobno kot jezik,
vendar pa za uspešno reševanje matematičnih problemov uporablja povsem drugo,
vendar pa enako zapleteno nevronsko mrežje kot jezik. Na sliki 1 so razvidna možganska
področja, ki se aktivirajo ob reševanju matematičnih problemov.

Slika 1: Področja možganov, ki se aktivirajo ob reševanju matematičnih problemov pri
otrocih.

Metaanaliza študij je pokazala, da so najbolj aktivna naslednja področja: 1. Bilateralni
predeli ob intraparietalnem sulkusu (IPS), označeni z rumeno, med procesiranjem
numerične količine, torej katera številka je večja. Parietalni reženj je označen s svetlo
rumeno. 2. Parietalno področje, levo, ki ga imenujemo angularni girus (AG) – označeno
z modro, in supramarginalni girus, označen z rjavo, med računanjem. 3. Bilateralni
predeli superiorne parietalne skorje, ki jih povezujemo s pozornostjo in z vidno-
prostorskimi zaznavami, ki so potrebne med numeričnim ali matematičnim
procesiranjem (Povzeto po Encyclopedia of Language and Literacy Development).
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Matematična intuicija
Predšolski otroci imajo dobro razvito matematično intuicijo, znajo oceniti številčnost
skupine, preštevajo, seštevajo in odštevajo, vendar pa na svoj, intuitiven način. Otroci v
predšolskem obdobju tudi računajo po intuiciji, v šoli pa aritmetika temelji na učenju
postopkov za reševanje problemov. Pri šolskem usvajanju matematičnih znanj
prevzame glavno nalogo spomin in avtomatizacija procesov, pri čemer intuicijo
zapostavimo. Vendar so raziskave pokazale, da je intuicija zelo pomembna in je celo
napovedni dejavnik razvoja matematičnih kompetenc preko celotnega šolanja.

Ali je matematika pomembna za kasnejši uspeh v življenju?
V začetku decembra smo si lahko ogledali izsledke zadnje OECD-jeve raziskave PISA, ki
je ocenjevala znanja in veščine petnajstletnikov. V raziskavo je bilo vključenih 510000
dijakov iz 65 različnih držav širom po svetu. Preučevali so znanje na področju
matematike, branja in znanstvenih veščin oz. naravoslovja. Tokratna raziskava je
posebno pozornost namenila matematičnim veščinam. Izurjenost v matematičnih
veščinah namreč določa uspehe v kasnejšem, torej univerzitetnem izobraževanju in
višino zaslužka. Kot je razvidno iz razpredelnice v tabeli 1, so ponovno najvišje uvrščeni
dijaki iz Šangaja in Singapura, zelo visoko so tudi otroci iz držav, kot so Hong-Kong,
Taipei, Koreja, Japonska, Liechtenstein, Švica, Nizozemska in Finska. Slovenija se v
matematičnih veščinah uvršča kar visoko – za Avstrijo, na 20. mesto.

Pri znanju dijakov zelo pomembno vlogo igra učitelj. Če je dober (izbran med najboljšimi
učitelji), če se vlaga v njegovo izobraževanje in znanje, če se pozornost polaga na učitelja
in ne na sistem, vključno z velikostjo razreda, če ima jasno postavljene cilje in je
avtonomen v svojih odločitvah, je uspeh bolj verjeten. Tudi starši, ki polagajo velike upe
v svoje otroke, vplivajo na njihov uspeh. Ti otroci so prizadevni, bolj samozavestni,
motivirani za učenje in imajo tudi večje akademske uspehe. V raziskavi sicer niso
preučevali bremena, ki ga taka pričakovanja nalagajo na rame otrok, pa bi jih bilo
zanimivo videti v smislu števila samomorov med mladostniki in tudi njihovimi
kasnejšimi psihološkimi in psihiatričnimi težavami, s katerimi se morda soočajo.

Če se v izobraževanju osredotočimo na cilje, otroke in učitelje, potem lahko dosežemo
stalno izboljšanje v rezultatih dijakov. To dokazujejo države, ki izboljšujejo povprečne
rezultate na področju matematike in se posvetijo doseganju višjih minimalnih
standardov, kot so Italija, Poljska in Portugalska in tudi države, ki izboljšujejo že tako
nadpovprečne rezultate, kot so  Šanghaj in Singapur.

V raziskavi OECD se poudarja pomen ponujanja priložnosti za uspeh vsakemu otroku.
Osnovne matematične veščine omogočajo nadaljevanje šolanja, bolje plačane službe in
kasneje višje dohodke tudi na nivoju države. V državah OECD kar 23 % dijakov ni znalo
rešiti osnovnih matematičnih problemov; v splošnem je bilo takih dijakov 32%. Države,
ki so največ storile prav pri teh dijakih in tako dvignile minimalna znanja, so Kolumbija,
Finska, Irska, Nemčija, Mehika in Poljska.

Zanimivo je, da na področju matematike fantje dosegajo boljše rezultate od deklet v kar
37 od 65 držav! Dekleta so boljša od fantov le v petih državah. V šestih državah so fantje
boljši od deklet v matematičnem znanju, ki se lahko meri v več kot šestih mesecih
formalnega šolanja. Največje razlike so bile med najboljšimi, kjer je bil delež fantov
znatno večji. Dekleta so bila manj motivirana in tudi manj samozavestna pri reševanju
matematičnih veščin. Pri bralni pismenosti je bil razkorak med dekleti in fanti v korist
deklet in se je povečal v 11 državah, v naravoslovju razlik med spoloma ni bilo.
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Tabela 1: Decembra 2013 objavljena OECD-jeva raziskava PISA, povzeta po spletni strani:
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm
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Zaključek
Ne samo ljudje, tudi nekatere živali se rodijo z vrojenim občutkom za količino, ob
katerem artikulirano, lingvistično pravilno štetje ni potrebno. Ta sposobnost z zorenjem
možganov, s pridobivanjem govornih in jezikovnih kompetenc ter z miselnim razvojem
napreduje tako, da lahko ljudje kasneje razločujemo količine, ki se tudi zelo malo
razlikujejo, hkrati pa števila pridobijo simbolni pomen, kar odpre možnosti reševanja
simbolnih problemov.

Matematike kot znanstvene vede raziskovanja vzorcev, ki vsebuje veliko abstraktnih
pojmov, ki zajemajo količine, strukture, spremembe in prostor, se moramo priučiti.
Intuitivno znanje matematike, torej količinska zaznava, ki dejansko napoveduje
kasnejše formalne matematične dosežke, pa nam je vrojena, a lahko tudi dodatno
obogatena z izkušnjami iz predšolskega obdobja in kasneje določa tudi kasneje
naučene, matematične sposobnosti. Prav te matematične sposobnosti in veščine pa
zelo pomembno vplivajo na naš kasnejši, akademski uspeh, hkrati pa celo določajo
višino naše plače in vplivajo na ekonomsko uspešnost države.

Besedilo lektorirala: Tonja Vrbovšek
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Predšolsko znanje matematike v luči
mednarodnih primerjav

Uvod
Mednarodne raziskave znanja so se v zadnjih dvajsetih letih razvile v zanesljive meritve
primerljivih kazalcev izobraževalnih sistemov v razvitih in razvijajočih se državah.

Začetna ideja raziskav je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja temeljila na primerjavah
znanja učencev iz določenega področja, medtem ko sodobno raziskovanje
izobraževalnih učinkov zajema merjenje znanja različnih populacij učencev, s ciljem,
da bi znanje (z analizami in interpretacijami statistik) pojasnili z razlikami v
izobraževalnih sistemih.

Ker so raziskave v veliki meri namenjene iskanju sistemskih izboljšav za izobraževalne
sisteme v različnih državah, teh pa ni mogoče oblikovati brez upoštevanja družbenih in
socialnih značilnosti v državi, z veliko natančnostjo zbirajo tudi podatke, s katerimi
opišejo nastale razlike v znanju otrok. Med dejavnike, ki so izjemno povezani z razlikami
v stopnji izkazanega znanja, spadajo tudi socialni in ekonomski status družine otroka
ter zunanja podpora (v izvenšolskem času s strani staršev) pri izobraževanju otrok.

Vse bolj razviti sistemi predšolske vzgoje po svetu so odprli dodatno možnost
pojasnjevanja razlik v znanju šolske populacije, saj raziskave kažejo močen vpliv
prehodnega znanja na pridobivanje novih spretnosti in usvajanje novih znanj.

Bralne sposobnosti so v mnogih učnih okoliščinah odločilne za pridobivanje
matematičnega in naravoslovnega znanja (Martin in Mullis, 2013). Starši, ki se vključijo
v otrokove zgodnje bralne aktivnosti, lahko vzpodbudijo razvoj zgodnje pismenosti in
dosežejo dolgoročen pozitiven vpliv na otrokovo pismenost v nadaljnjih letih (Melhuish
2008; Senechal in LeFevre, 2002). Zgodnje matematične igre vzpodbujajo razvoj
otrokovega zanimanja za matematiko in pospešijo razvoj matematičnih sposobnosti.
(Claessens in Engel, 2013; Melhuish et al, 2008; Sarama in Clements, 2009). Raziskave
kažejo tudi, da imajo otroci, ki v šolo vstopijo opremljeni z znanjem zgodnje matematike
in naravoslovja, pogosto višje dosežke kasneje v osnovni šoli. (Duncan et al., 2007;
Princiotta, Flanagan, in Hausken, 2006). V preučevanje razlogov za razlike v znanju
otrok v šolskem obdobju je zato smiselno vključiti informacije iz zgodnjih učnih
izkušenj otrok ter upoštevati njihov vpliv pri snovanju priporočil in idej za celotni
izobraževalni sistem.
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Mednarodno raziskovanje znanja že mnoga leta išče obliko zbiranja informacij o
zgodnjem znanju otrok, ki bi bila izvedljiva na nacionalni ravni in omogočila veljavne
primerjave med državami. Priložnosti za zgodnje učenje dobi otrok doma in v
predšolskih inštitucijah. Raziskave primerjav ureditve izobraževalnih sistemov
(Euridyce, Enciklopedije TIMSS in PIRLS) so pokazale, da je predšolska vzgoja med
državami precej različno urejena. Večinoma se deli na dve ravni: za najmlajše otroke in
za otroke pred vstopom v šolo, razlikuje pa se v razdelitvi po starosti, kakor tudi v
vsebinah in oblikah programov. Samo v Evropi poznamo jasli, vrtec, predšolsko leto in
do 3 leta razlik v starosti ob vstopu v šolo (angleški ali vzhodnoevropski model).
Enostavne primerjave najbolj splošnih kazalcev predšolske vzgoje, kot so: delež
vključenih otrok, ponudba programov glede na čas trajanja na dan in tehnični
standardi, tako ne omogočajo dovolj natančnih interpretacij vpliva predšolske vzgoje
na kasnejše otrokove učne uspehe in priložnosti.

Ko se osredotočimo na raziskovanje znanja, kompetenc in otrokovih predšolskih učnih
izkušenj, se obdobje predšolske vzgoje od obveznega šolanja loči predvsem po možnosti
merjenja znanja in kompetenc pri otrocih. Preizkusi znanja za otroke pred šolo niso
primerni, kurikuli so neprimerljivi, različne kompetence pred vstopom v šolo na
nacionalni ravni pa največkrat pričakovane, vendar ne zahtevane.

Kazalci predšolskega izobraževanja v mednarodnih raziskavah znanja
matematike
Pri iskanju drugih poti do informacij o otrokovem znanju so se v okviru mednarodnih
raziskav (tudi TIMSS), vsaj v zadnjih 20 letih, ves čas razvijali sistemi zbiranja podatkov
različnih kazalcev vpliva predšolskih izkušenj na kasnejše znanje otrok. Od začetnih
zbiranj izključno sistemskih informacij o organiziranosti in dostopnosti predšolskega
izobraževanja se tem v današnjem času pridružujejo meritve kazalcev domače podpore
pri izobraževanju otroka, karakteristike staršev, vključenost otroka v predšolske učne
aktivnosti in karakteristika šole z ozirom na vpisno populacijo otrok s stališča
njihovega znanja in ozadja.

V peto ponovitev mednarodne raziskave znanja matematike in naravoslovja TIMSS je v
letu 2011 že tradicionalno vključeno zbiranje podatkov za merjenje nabora kazalcev
družinskega ozadja in sodelovanja staršev pri izobraževanju otroka. Prvič pa je bilo
dodano zbiranje informacij o priložnostih za zgodnje učenje, ki jih je bil deležen otrok
in o njegovem znanju ob vstopu v šolo s pomočjo dodatnega vprašalnika za starše.
Vprašalnik za starše je sicer standardni instrument za zbiranje informacij o bračnih
izkušnjah v predšolekm obdobju v raziskavi o bralni pismenosti PIRLS. V letu 2011 sta
se obe raziskavi ujeli na istem vzorcu otrok in omogočili dragocene povezave med
kazalci področij zgodnjega matematičnega znanja in bralne pismenosti. Pri nas, kjer je
velika večina otrok vključena v vrtce in izpostavljena enotnemu kurikulu, ti podatki
posredujejo tudi nacionalne kazalce vpliva vrtca na kasnejše znanje otrok.

V raziskavo TIMSS in PIRLS je bilo leta 2011 vključeno merjenje naslednjih neposrednih
kazalcev predšolskega izobraževanja za populacijo četrtošolcev:

- Trajanje vključenosti otroka v vrtec:

Vprašanje za starše se je glasilo: “Ali je vaš otrok obiskoval vrtec?” z možnima
odgovoroma “da” ali “ne”. V primeru odgovora “da”, se je vprašanje nadaljevalo s “Kako
dolgo je obiskoval vrtec?” z izbiro med odgovori: 3 leta ali več, od 2 do 3 leta, 2 leti, od 1
do 2 leti, 1 leto ali manj.
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- Obseg zgodnjih matematičnih in predbralnih aktivnosti, ki so jih starši počeli z otrokom
v predšolski dobi:

Starši so odgovorili na skupno vprašanje o pogostosti različnih aktivnostih, tako, da so
označili po svoji presoji za svojega otroka najboljšo oceno.

“Preden je vaš otrok začel obiskovati 1. razred OŠ, kako pogosto ste vi ali kdo drug doma
z njim počeli naslednje?

           pogosto                 včasih                  nikoli ali

                                                                                      skoraj nikoli

a) Brali knjige. O O O

b) Pripovedovali zgodbe. O O O

c) Peli pesmice. O O O

d) Se igrali abecedo

(npr. s kockami z napisanimi črkami) O O O

e) Govorili o stvareh,ki jih počnete. O O O

f) Govorili o tem, kar ste prebrali. O O O

g) Se igrali besedne igre. O O O

h) Pisali črke ali besede. O O O

i) Glasno brali znake ali napise. O O O

j) Govorili rime ali peli pesmi,

povezane s štetjem. O O O

k) Se igrali z igračami, s številkami

(npr. kocke s številkami) O O O

l) Šteli različne predmete. O O O

m) Se igrali igre z liki in s telesi

(npr. razvrščanje predmetov ali

kock po obliki, sestavljanke). O O O

n) Se igrali z lego kockami ali

drugimi konstrukcijskimi igračami. O O O

o) Se igrali namizne igre ali kartali. O O O

- Znanje zgodnje pismenosti ob vstopu v šolo po oceni staršev:

Vprašanje za starše se je glasilo: “Ko je vaš otrok vstopil v 1. razred, kako dobro je

znal naslednje? ”

a) Poznal večino črk. b) Prebral nekaj besed. c) Bral stavke. d) Pisal črke. e) Napisal
nekaj besed.
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Možnimi izbirni odgovori so bili: zelo dobro, še kar dobro, ne preveč dobro, sploh ne.

- Znanje zgodnje matematike ob vstop v šolo po oceni staršev:

Vprašanje je imelo različne izbirne odgovore za posamezna znanja, kakor so sproti
navedena. “Ko je vaš otrok vstopil v 1. razred, ali je znal naslednje:

a) Samostojno štel? Do 100 ali več; do 20; do 10; sploh ne.

b) Prepoznaval različne like (npr. kvadrat, trikotnik, krog)? Več kot 4 like; 3 ali 4 like;
1 ali 2 lika; nobenega lika.

c) Prepoznal napisana števila od 1 do 10? Vseh 10 števil; 5 do 9 števil; 1 do 4 števila;
nobenega števila.

d) Pisal števila od 1 do 10? Vseh 10 števil; 5 do 9 števil; 1 do 4 števila; nobenega
števila.

e) Sešteval enostavna števila? Da; ne.

f) Odšteval enostavna števila. Da; ne.”

- Ocene ravnateljev šol o povprečnem znanju prvošolcev ob vstopu šole:

Ravnatelji približno 200 vzorčenih šol so bili naprošeni, da ocenijo odgovore o deležih
otrok na njihovi šoli v odgovoru na vprašanje: “Koliko učenk in učencev zna ob vstopu
v šolo naslednje?

     manj kot 25 %     25 do 50 %       51 do 75 %       več kot 75 %
a) poznajo večino črk O            O                       O                    O
b) preberejo nekaj besed O            O                       O                    O
c) berejo stavke O            O                       O                    O
d) pišejo črke O            O                       O                    O
e) napišejo nekaj besed O            O                       O                    O
f) štejejo do 100 ali več O            O                       O                    O
g) prepoznajo vsa števila od
1 do10 O            O                       O                    O
h) napišejo vsa števila od 1 do10 O            O                       O                    O

- Ponudba predšolske vzgoje:

Na nacionalni ravni so bili zbrani opisni podatki o obliki predšolske vzgoje v
izobraževalnem sistemu v povezavi z matematiko in naravoslovjem.

Ali obstaja nacionalni kurikulum za vrtce, kako so opredeljena pričakovanja do znanja
matematike in naravoslovja v predšolskem obdobju na nacionalni ravni in ali
organizirana predšolska vzgoja vsebuje cilje ali standarde s področja matematike in
naravoslovja?

Tem kazalcem so bila dodana še mnoga vprašanja o trenutnem socialno-ekonomskem
stanju družin četrtošolcev, virih za učenje doma (knjige za otroke in odrasle) ter o bralnih
aktivnosti staršev. Učitelji so pojasnili tudi svoja opažanje o pomanjkanju predznanja
učencev za izvedbo programa v četrtem razredu.

Izsledki na mednarodni ravni
Raziskava TIMSS je v osnovi namenjena zajemu podatkov o znanju otrok v različnih
obdobjih šolanja. Četrtošolci so leta 2011 rešili za dve šolski uri dolg preizkus znanja iz
matematičnih in naravoslovnih nalog ter odgovorili na vprašalnik. Iz njihovih
odgovorov na naloge so bili na mednarodni ravni po kompleksni metodologiji (IRT)
izračunani matematični in naravoslovni dosežki za vsakega otroka, izraženi v obliki
točk. Lestvica je bila umerjena tako, da je bilo mednarodno povprečje 500 točk in
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standardni odklon 100 točk. Povprečni slovenski dosežek iz matematike je bil 513 točk
in doseženo 21. mesto med okoli 50 drugimi državami. Dosežek je bil višji od
mednarodnega povprečja in je pokazal tudi pozitivni trend glede na prejšnja leta. V
raziskavi je bilo izračunano še mnogo primerjav dosežkov glede na različne kazalce
izobraževanja in stališča udeležencev (ref **slo report). Tukaj se bomo omejili predvsem
na povezanost matematičnega znanja z dejavniki predšolskega izobraževanja.

V mednarodni analizi modeliranja s strukturnimi modeli (Structural Equation
Modeling) podatkov iz raziskav TIMSS in PIRLS iz leta 2011 se je izkazalo, da je bil obseg
zgodnjih bralnih in matematičnih aktivnosti statistično pozitivno povezan z otrokovim
zgodnjim znanjem ob vstopu v šolo in njegovim dosežkom na testu iz matematike,
naravoslovja in branja v 4. razredu, ko so bili kontrolirani drugi kazalci. Raziskava je
razkrila razlike med spoloma v vrsti zgodnjih otrokovih aktivnostih, saj so starši deklic
poročali o pogostejših bralnih aktivnostih, starši dečkov pa o pogostejših matematično
orientiranih dejavnostih.

Tudi kasnejši dosežki otrok 4. razreda v bralni pismenosti, matematiki in naravoslovju
se med spoloma med državami precej razlikujejo. V bralni pismenosti so v večini držav
uspešnejše deklice. Tudi pri nas so deklice v povprečju dosegle več točk na preizkusih
znanja iz bralne pismenosti, obenem pa je večji delež deklic izkazal visoko znanje
branja kot med fanti. Ti pa so bili prvič, odkar neodvisno merimo znanje matematike,
boljši od deklic v matematiki. V povprečju so dosegli 10 točk več na preizkusu znanja
matematike in v večjem deležu od deklic demonstrirali visoko znanje matematike v
četrtem razredu, kakor kaže slika 1. (medsebojna povezanost znanja bralne pismenosti,
matematike in naravoslovja v Sloveniji, poročilo v pripravi). Raziskava vsakič tudi
razporedi izkazano znanje in spretnosti vseh sodelujočih otrok med štiri mejnike
znanja: mejnike nizke, srednje, visoke in najvišje ravni znanja. Države nato opazujejo
deleže svojih otrok, ki so dosegli posamezni mejnik. Pri nas je približno petina dečkov in
deklic izkazala visoko raven znanja v branju, matematiki in naravoslovju hkrati. Na
posameznih področjih podobni delež dečkov dosegajo visoko znanje. Deklice so v večjem
deležu (skoraj polovica le-teh) dosegle visoko znanje branja in v manjšem deležu (le
četrtina) visoko znanje matematike.

Slika 1: Deleži četrtošolcev v Sloveniji, ki dosegajo mejnike znanja branja, matematike
in naravoslovja
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V predšolskem obdobju so bili vsi ti otroci deležni različne količine igranja s starši. Po
poročanju staršev se je izkazalo, da so bile nekatere vrste aktivnosti mnogo bolj pogoste
kot druge in da se povezave med pogostostjo raznih aktivnosti in matematičnim
dosežkom tudi precej razlikujejo. Na tem mestu govorimo o opazovanju razlik v dosežkih
otrok, ki so bili deležni več ali manj priložnosti določene vrste in ne potrjujemo vzročnih
povezav med dejavnostmi in znanjem v četrtem razredu. Pogostost dejavnosti je
povezana še z mnogimi drugimi zunanjimi dejavnostmi, karakteristikami doma in
staršev, znanje otrok pa z vplivom šole, delom učitelja in otrokovimi značilnostmi. Med
najmanj priljubljenimi dejavnostmi staršev z otroki je bilo recitiranje rim in pesmic s
štetjem, sledilo je igranje z igračami s črkami. V prvo ni bil nikoli vključen vsak šesti
otrok, v drugo pa vsak osmi otrok. Med dejavnostmi, v katere je bilo pogosto vključenih
največ otrok, so bili pogovori s starši o tem, kar so počeli skupaj (75 %), igranje z lego
kockami ali konstrukcijskimi igračami (70 %), branje knjig (68 %) in štetje (65 %). Med
matematično orientiranimi dejavnostmi je bila več kot polovica otrok le včasih
vključena le še v igranje z igračami s številkami. Med predbralnimi aktivnostmi so bile
tri, v katere je bila več kot polovica otrok s starši vključena le včasih: pogovori o
prebranem, besedne igre in pisanje črk in besed.

Vprašanje o pogostosti dejavnosti s starši je gotovo novost za naš prostor. Čeprav
verjamemo, da mnoge navedene aktivnosti otroci počnejo še v samostojni igri ali s
sovrstniki, je vprašanje namenjeno zbiranju informacije o priložnostih za učenje in
podpori staršev. Igra z odraslo osebo lahko pogosteje vodi v napredovanje znanja in
večanje otrokove spretnosti. Nekatere navedene dejavnosti tudi res nakazujejo
povezanost s kasnejšim matematičnim znanjem. Opazimo, da je pogostejše branje
simbolov izrazito povezano z višjim matematičnim dosežkom v četrtem razredu. Otroci,
ki so pogosto brali simbole s starši ali šteli, so dosegli v 4. razredu na testu okoli 20 točk
več kot otroci, ki tega s starši niso počeli. Največja razlika v znanju, kar 26 točk, je med
otroci, ki so se s starši pogosto igrali z kockami Lego ali konstrukcijskimi igračami in
tistimi, ki te priložnosti nikoli niso imeli, čeprav je zadnjih zelo malo. Podatki kažejo
tudi, da igranje s starši z igračami s številkami ni povezano z večjim znanjem
matematike kasneje, kakor tudi ne igranje namiznih iger in iger s kartami.

Med predbralnimi dejavnostmi je branje knjig z znanjem matematike najbolj povezano,
saj so razlike v matematičnem znanju otrok, ki so je bili deležni bolj ali manj pogosto,
največje med vsemi navedenimi dejavnostmi. Čeprav je otrok, ki jim starši niso brali,
zelo malo, je že razlika v znanju med otroki, ki so jim starši brali pogosto in tistimi, ki so
jim brali le včasih, zelo visokih 31 točk. Otroci, ki so jim starši pogosto brali, so dosegli
velikanskih 53 točk prednosti pred tistimi, ki jim starši skoraj nikoli niso prebrali
knjige. Naslednja največja razlika je v matematičnem znanju otrok, ki so se s starši
pogosto pogovarjali o tam, kar so počeli skupaj in tistimi, ki se o tem niso pogovarjali s
starši. Upoštevati je potrebno, da je zadnja skupina otrok ponovno izredno majhna.
Med ostalimi dejavnostmi se izkazuje za povezano z matematičnim znanjem še
pogostost igranja besednih iger. Skoraj devet odstotkov otrok, ki se s starši nikoli niso
igrali besednih iger, je doseglo 22 točk manj na testu iz matematike v četrtem razredu
kot tista tretjina četrtošolcev, ki so se take igrice s starši pogosto igrali.
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Preglednica 1: Deleži četrtošolcev v Sloveniji in njihovi matematični dosežki glede na
poročanje staršev o matematičnih aktivnostih, ki so jih počeli z otrokom v predšolski
dobi, TIMSS 2011

Povezanost med igranjem s starši in kasnejšim znanjem moramo interpretirati previdno.
Pogostost igranja določene igre staršev z otroki kaže tudi na zmožnosti staršev in na
ekonomske razmere v družini. Število knjig doma je odličen kazalec ekonomskega
stanja družine in lahko vpliva na pogostost branja otrokom. Besedne igre ali recitiranje
pesmi z matematično vsebino so lahko kognitivno zahtevne dejavnosti tudi za odrasle.
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Prikaz zgornjih podatkov pa ima lahko kljub temu koristno sporočilo za delo vrtcev.
Skozi pogostost različnih dejavnosti staršev z otroki opozarja, kolikšen delež otrok
doma ni deležen pomembnih učnih priložnosti. To sta gotovo branje simbolnih zapisov
in besedne igre. V povezavi z dosežki pa izračuni nakazujejo tudi, katere dejavnosti so
lahko koristne za razvoj matematičnega mišljenja otroka. To sta očitno štetje in branje
knjig, pa tudi pogovor o prebranem besedilu ter igranje z Lego kockami in z igračami, ki
so modeli teles in likov.

Mednarodna primerjava pogostosti dejavnosti Slovenijo uvršča v zgornjo polovico držav
po deležu otrok, ki so imeli pogosto priložnost sodelovanja s starši v matematično
orientiranih igrah in dejavnostih, ki jih je pri nas 60 % vseh otrok populacije četrtošolcev.
Največ med vsemi državami, tri četrtine vseh otrok, se je pogosto s starši igrala
matematiko na Madžarskem. Sledijo druge vzhodno evropske države, kot so Češka,
Slovaška, Rusija, Poljska. Za vse se tudi po drugih kazalcih izkazuje, da so podobne po
resnem odnosu do klasičnega matematičnega izobraževanja, ki tudi še vedno velja za
vrednoto. Primerjava nakazuje, da tega odnosa ne gojijo samo sodelujoči v
izobraževanju, pač pa obstaja tudi v javnosti in med starši, da jih vzpodbuja k aktivnemu
delu z otroki. Na Madžarskem tudi opazimo veliko razliko v dosežkih med otroki, ki so
bili pogosto vključeni v matematične igre s starši, in tistimi, ki so bili vključeni le včasih
– več kot 30 točk. Drugje so razlike manjše, od 8 do 20 točk.

Preglednica 2: Vključenost otrok v predšolske matematične dejavnosti in igranje s starši
ter njihovi dosežki iz matematike v 4. razredu,  TIMSS 2011
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Ti podatki vključujejo vse otroke: tiste, ki so hodili v vrtce ali druge predšolske institucije,
in tiste, ki niso. O vključenosti v dejavnosti smo spraševali starše, zato se rezultati
nanašajo le na skupen čas otrok s starši. Narobe bi bilo sklepati, da so slovenski otroci
deležni manj igranja matematičnih iger kot madžarski, saj vemo, da se veliko dejavnosti
pri nas odvija v vrtcih in ne vemo, kako je s tem na Madžarskem. Tu vidimo le, da se v
nasprotju z javnim mnenjem o izjemno zavzetih starših, le-ti ne vključujejo toliko v
igranje in sodelovanje s svojim otrokom, vsaj na specifičnem področju matematično
orientiranih dejavnosti, kot to počnejo starši v primerljivih sosednjih državah.

Znanje matematike otroka pred vstopom v šolo
V Sloveniji nimamo uradnih podatkov o tem, katera znanja, spretnosti in kompetence
imajo otroci ob vstopu v šolo, saj otrok na nacionalni ravni ne preverjamo. Različne
raziskave ugotavljajo posamične spretnosti in znanja v določenem starostnem obdobju.
Skupno jim je, da ugotavljajo rast znanja otrok in njihove splošne razgledanosti.
Deloma je to tudi posledica mogočnega vpliva informacijske tehnologije, ki je v kratkem
času vsem omogočila dostop do mnogih vsakodnevnih informacij in naredila naša
življenja odvisna od prilagajanja trenutnim razmeram. Če nič drugega, ljudje mnogo
manj načrtujejo daleč vnaprej, ampak se raje prilagodijo trenutnim pogojem in se sproti
odločajo o naslednjih korakih svojega delovanja. Obe ravnanji sta kognitivno zahtevni,
zadnje pa vsebuje še vidik hitrega odločanja v omejenem času, ki so ga v družinskem
življenju deležni tudi otroci.

Matematično znanje pa v našem izobraževalnem sistemu še vedno velja za nekaj
stabilnega in nespremenljivega zaradi hitrega vsakdanjega življenja. V uradnih
dokumentih in skozi učbenike in poučevanje prevladuje prepričanje, da vsak otrok
potrebuje dovolj svojega časa, da osvoji matematične koncepte in da ne škodi, če jih
usvoji z lahkoto raje malo kasneje, kot da bi jih z večjim trudom osvojil bolj zgodaj.
Obenem lahko po svetu opazimo izjemno širino in neprestan napredek v matematičnem
znanju otrok v azijskih državah in prizadevanje raziskovalcev, da bi odkrili magične
vzpodbujevalce tega napredka. V zadnjih raziskavah vplivov na dosežke otrok se
izkazuje pomembnost pričakovanj okolice, tako staršev kot učiteljev ter obseg vsebin, ki
se poučujejo (glej TIMSS poročilo, priložnosti za učenje). Izkazalo se je, da se standardni
šolski kurikuli do četrtega razreda ne razlikujejo tako zelo, kot so velike razlike v
pričakovanju družbe do znanja otrok pred vstopom v šolo.

Po dostopnih kurikularnih dokumentov iz različnih držav je bilo v okviru raziskave
TIMSS staršem in ravnateljem šol postavljeno vprašanje o obsegu znanja njihovih otrok
ob vstopu v šolo. Učencem je bila izračunana ocena zgodnjega znanja matematike glede
na poročanje staršev o tem, katere med šestimi naštetimi matematičnimi nalogami so
bili sposobni opraviti pred vstopom v šolo: samostojno štetje, prepoznavanje nekaterih
likov in napisanih števil do 10, pisanje števil do 10, enostavno seštevanje in odštevanje.
Zvezna lestvica ocen je bila nato preoblikovana še v indeks zgodnjega matematičnega
znanja s tremi opisnimi vrednostmi:

• Učenci so zgodnjo matematiko zelo dobro znalizelo dobro znalizelo dobro znalizelo dobro znalizelo dobro znali, če so na lestvici uspešnosti v
zgodnji matematiki dosegli najmanj 12,5 točk = znali so vznali so vznali so vznali so vznali so vseh 6 nalog seh 6 nalog seh 6 nalog seh 6 nalog seh 6 nalog (prve štiri
na najvišji zahtevnostni ravni, kakor tudi enostavno seštevanje in odštevanje).

• Učenci zgodnje matematike niso dobro znali,niso dobro znali,niso dobro znali,niso dobro znali,niso dobro znali, če niso dosegli na lestvici uspešnosti
več kot 6,4 točk = so v povprečju prve 4 naloge znali najv4 naloge znali najv4 naloge znali najv4 naloge znali najv4 naloge znali največ na dreč na dreč na dreč na dreč na drugi najnižjiugi najnižjiugi najnižjiugi najnižjiugi najnižji
zahtevnostni ravni in niso znali enostavnega seštevanja in odštevanja.

• Vsi ostali učenci so bili ocenjeni, da so srednje dobro znalisrednje dobro znalisrednje dobro znalisrednje dobro znalisrednje dobro znali zgodnjo matematiko,
preden so začeli hoditi v šolo.
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Preglednica 3: Znanje zgodnje matematike otrok pred vstopom v šolo po oceni staršev,
TIMSS 2011

Podatki prikazujejo deleže otrok v četrtem razredu, ki so ob vstopu v šolo po oceni
staršev znali več, srednje ali manj matematike ter njihove matematične dosežke na
mednarodnem preizkusu znanja TIMSS. Države so urejene v padajočem vrstnem redu
glede na delež otrok, ki so zgodnjo matematiko dobro znali. Slovenija je četrta od spodaj,
kar pomeni, da so starši slovenskih učencev opazili sorazmerno malo matematičnega
znanja pri svojih otrocih pred vstopom v šolo glede na druge države. Samo 12 %
slovenskih četrtošolcev otrok je po mnenju staršev znalo vseh 6 naštetih izzivov na
najvišji ravni: šteti do 100, prepoznati več kot 4 like, prepoznati in zapisati vsa števila do
10 ter enostavno seštevati in odštevati. Delež je za polovico manjši od mednarodnega
povprečja in trikrat manjši kot na Finskem. Dosežek teh slovenskih četrtošolcev, 553
točk, je visok in se uvršča na 12. mesto med 32 državami. Med ostalimi otroci jih je 81 %
srednje dobro znalo matematiko ob vstopu v šolo in 7 % slabo. Zadnji so za prvo skupino
zaostali za več kot 60 točk v preizkusu znanja in čeprav med primerljivimi sovrstniki
njihov dosežek ni slab, je delež 7 % peti najvišji med vsemi državami.

Tudi te podatke moramo obravnavati z vso pozornostjo. Čeprav je mnogo razlogov,
zakaj podatki za Slovenijo niso boljši, problem odnosa do znanja matematike ni manjši.
Analiza odpira vsaj dva pogleda. Ker so znanje otrok ocenjevali starši, je lahko močno
podcenjeno. Podatki govorijo o znanju dejstev, najnižji kognitivni ravni, v naši družbi pa
so pomembne kompetence in znanja višjih kognitivnih ravni, ki jih to vprašanje za
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starše ni zaznalo. Obe trditvi v resnici odpirata dodatne probleme. Če starši ne
prepoznavajo znanja svojih otrok, lahko sklepamo, da otrokovemu razvoju slabo sledijo.
Takšni ne morejo biti najboljša vzpodbuda pri nadaljnjem šolanju in učenju svojih
otrok. Matematika je specifično področje in lahko zbudi nelagodje zaradi lastne
nesamozavesti pri starših. Ker pa imamo pri nas nacionalni kurikulum, ki vsebuje
spoznavanje navedenih matematičnih konceptov in je 60 % otrok v vrtcu 3 leta ali več in
še 25 % med 1 in 3 leti, je mnogo bolj verjetno, da so otroci ta znanja pridobili, starši pa
jih niso znali prepoznati. Čeprav ne vemo, koliko starši cenijo znanje matematike, ti
podatki sporočajo, da v povprečju znanje matematike ne velja za pomembno vrednoto v
dručinah z otroki. Otrok, ki znanje usvoji, vendar ne dobi povratne informacije ali
potrditve o svojem znanju od odrasle osebe, ki ji zaupa, sam od sebe svojega znanja ne
bo začel ceniti. Ker v Sloveniji že dolgo beležimo izjemno slab odnos do znanja
matematike med šolajočo mladino, ki vpliva povratno tudi na uspešnost njihovega
učenja matematike, so podatki te analize za našo državo zelo pomembni vir sporočil
tudi za vrtce. Ni dovolj, da otroku vrtec ponuja veliko odličnih priložnosti za učenje
matematike, potrebno je narediti še naslednji korak: vključiti starše v prepoznavanje
otrokovega znanja, dvigniti zanimanje za dosežke nad zanimanje za otrokove izdelke
ter uskladiti pričakovanja do otrokovega napredovanja v matematiki z njegovimi
domačimi.

Seveda pa je mogoča tudi enostavnejša razlaga, da naši otroci v vrtcu in doma res ne
usvojijo primerljivega obsega matematičnih znanj. Zato moramo proučiti podatke o
znanju slovenskih otrok v posameznih kategorijah matematike, ki jih prikazuje
preglednica 4.

Preglednica 4:  Deleži četrtošolcev v Sloveniji glede na znanje matematike pred vstopom
v šolo in njihovi matematični dosežki, TIMSS 2011

Iz podrobnejše porazdelitve otrok glede na njihovo znanje ob vstopu v šolo lahko
opazimo velik razkorak med realnimi sposobnostmi otrok in začetnimi pričakovanji
osnovne šole. Otroci ob vstopu v šolo znajo veliko matematike. Samo zanemarljivih 1,5
% otrok ni znalo šteti do 10 in dve tretjini otrok je znalo zapisati vsa števila do 10.
Presenetljivo veliko, skoraj 70 % otrok, je znalo enostavno seštevanje in polovica tudi
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odštevanje. Več kot štiri petine otrok je poznalo 3 like ali več.  Vsa ta znanja so tudi odraz
dela vrtca. Kljub temu da v vrtcu niso predpisani standardi znanja, ki jih morajo doseči
otroci, se iz podatkov vidi, da velika večina otrok osvoji osnovne elemente matematike
že pred vstopom v šolo. Čeprav je bilo po učnem načrtu za te otroke zapisovanje števil do
10, enostavno računanje ter prepoznavanje najbolj osnovnih likov osnovni program
prvega razreda, je posodobljeni učni načrt  pričakovanja dvignil. Sedaj v prvem razredu
že računajo do 20. Spremljajoči rezultati na testih znanja matematike kažejo na vpliv
zgodnjega znanja na kasnejšo uspešnost pri matematiki. V vseh kategorijah je bilo
namreč znanje otrok, ki so ob vstopu v šolo znali več matematike, višje tudi v četrtem
razredu. Neposredne vzročne zveze med znanjem pred šolo in v šoli seveda ni mogoče
potrditi, saj na razvoj znanja otroka med vstopom v šolo in četrtim razredom vpliva še
veliko zunanjih dejavnikov, ki jih v tej analizi nismo obravnavali. Razkorak med
mednarodnim položajem Slovenije in nacionalno sliko znanja otrok opozarja na
potrebne spremembe v obdobju otrokovega prehoda v šolo. Vidimo šibko povprečno
znanje slovenskih predšolskih otrok obenem pa njihovo visoko znanje glede na
pričakovanja šole. Očitno je potrebno dvigniti zahtevnost v šoli, da se uskladi
pričakovanja do otrok, ki vstopajo v šolo. Kasneje pa je potrebno tako v vrtcu, kot v šoli,
obseg obravnavanih vsebin povečati do mednarodne primerljivosti. Posodobljeni učni
načrt je poskušal opraviti prvo nalogo, na drugo pa še čakamo.

Drug pogled na rezultate, ki v naboru znanj vidi nepotrebno znanje dejstev, opozarja na
slovensko posebnost v zanikanju potrebnega učenja osnov v pravem času otrokovega
razvoja ob sorazmernem otrokovem trudu. Raziskave učenja matematike in motivacije
zanjo kažejo, da je otrok bolje motiviran, znanje ohrani bolje in ga bolj ceni, če v učenje
vloži trud. Azijski učni načrti in načrti drugih uspešnih držav kažejo, da je mogoče tudi
kompleksne vsebine naučiti mnogo bolj zgodaj, kot to predvideva naš učni načrt.
Obenem znanja štetja, prepoznavanja in pisanja števil ter zaznavanje geometrije v
prostoru lahko koristijo tudi mlajšemu otroku pri sodobnem vsakodnevnem življenju.
Odkar je bil napisan in v delo sprejet kurikulum za vrtce, je tehnološki razvoj spremenil
tudi življenje otrok. Sedanji otroci potrebujejo nova znanja v svetu informacij v obliki
simbolov, števil in kratkih medijskih sporočil. Potrebujejo kriterije za odločanje v
kratkem času, saj morajo odgovore na probleme poiskati spretno in hitro. Mnoge na
novo potrebne spretnosti neposredno izhajajo iz matematike, zato bi bilo koristno
spoznavanje osnov premakniti na zgodnejši čas in dvigniti pričakovanja do otrokovega
znanja, kakor so to opazile že mnoge države. Vrtec in ponudba priložnosti bi tako lažje
sledila novemu načinu življenja v družinah, s tablicami, telefoni, z video sporočili in
novimi izzivi sprejemanja odločitev prav pri vsaki stvari.

Oba pogleda na problem dobita v dvigovanju pričakovanj skupno točko, ki je povratna
informacija otroku in staršem o doseženem znanju. Do sedaj pri nas zanemarjena ali
zanikana potreba po priznavanju uspešnosti posameznika v določenem kontekstu se
zdi zaradi graditve njegove samozavesti, občutka veselja nad uspehom in razvijanja
pozitivnega odnosa do matematike v celotni družbi vse bolj nujna za dvig kvalitete
našega izobraževanja.

Zaključek
V prispevku smo pokazali izsledke mednarodne raziskave znanja matematike, ki je
obravnavala tudi nekatere dejavnike predšolskega izobraževanja in znanja predšolskih
otrok. V podrobnem pogledu v slovenske podatke smo opazili nekatere probleme našega
izobraževanja, ki so v luči predšolskega izobraževanja dobili nov pomen in tudi ideje za
reševanje.

Slabo prepoznavanje znanja matematike otrok med starši se je pokazalo za
nezanemarljivo težavo, kjer lahko vrtec zelo pomaga. Vzgojiteljice znajo dobro oceniti
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otrokovo matematično znanje na osnovi kurikula za vrtce in mnogih matematičnih
dejavnosti, ki so v večini vrtcev vsakodnevna praksa. Manjka le še prenos informacije
med vrtcem in starši. Staršem je večkrat potrebno pomagati povrniti zaupanje v lastno
znanje matematike, saj je zaradi splošnega odpora družbe do znanja pogosto ne cenijo
matematike in na znanje pri otroku niso pozorni.

Imamo manj zahteven kurikulum za vrtce za matematiko kot drugje? Kljub dobri
podpori vrtca pri učenju zgodnje matematike nas položaj v Sloveniji v primerjavi z
drugimi državami opozarja, da se zahteve do zgodnjega znanja matematike v svetu
večajo. Če želimo druge države ujeti v znanju pri višji starosti otrok, moramo povečati
pričakovanja od vrtca dalje. Ker ponudba priložnosti za učenje v vrtcu ni omejena, bi
bilo prav, da bi ob tem, da sledi razvoju otroka, sledila še razvoju družbenih potreb po
novem ali poglobljenem znanju. Slabše povprečno znanje slovenskih otrok pred
vstopom v šolo pa je lahko posledica tudi neizvedenega kurikula za vrtce za matematiko
na celotni populaciji otrok. Ker so matematične dejavnosti otrokom ponujene kot
priložnosti in na izbiro, se jim lahko nekatere skupine otrok izogibajo. Skupno znanje
otrok bi se verjetno lažje dvignilo, če bi bili v matematične dejavnosti v vrtcu pogosteje
vključeni vsi otroci.

Če za konec povzamemo vlogo vrtca pri uspešnejšem učenju matematike pri nas, lahko
ugotovimo, da ima vrtec dobre možnosti pozitivnega vpliva na spremembe, če uspe
dvigniti pričakovanja do znanja otrok skladno z novim kurikulum tudi v šoli; doseže
več skupinskih matematičnih dejavnosti, ki pritegnejo vse otroke, da se zmanjša
zaostanek tistih, ki doma nimajo dovolj priložnosti; spremeni prepričanja o sposobnosti
otrok, saj matematično znanje, ki presega kurikulum, ni le znanje genijev, ampak večine
otrok; okrepi znanje geometrije in ga prenese v poročila staršem (posredno opozarjanje
staršev na pomembnost likov in teles) ter okrepi matematični govor skladno z
blagodejnim vplivom “pesmic in rim” in branja simbolov s starši. Matematična
uspešnost otrok v kasnejšem obdobju je v svetu namreč vse bolj pomemben pogoj za
gospodarsko uspešnost države in s tem blagostanje njenih prebivalcev.
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Otroci - praktiki ali teoretiki?

V razvojni psihologiji in predšolski pedagogiki prevladujejo konstruktivistične teorije,
ki utemeljujejo pomen konkretnih izkušenj za konstrukcijo pojmov in znanja. Tako J.
Piaget, kot najvidnejši teoretik tega področja, poudarja pomen konkretnih operacij, kar
v jeziku dela v vrtcu pomeni prelivanje in presipanje, ugotavljanje plavanja in
potapljanja, razvrščanje in urejanje, prirejanje in primerjanje. Te izkušnje naj bi tvorile
temelj, ki je potreben za razvoj konkretnega mišljenja, to pa se naprej razvija v
sposobnosti povezovanja in posploševanje ali sinteze in analize, ki pa že sodijo v
formalno mišljenje. S temi miselnimi operacijami se lahko oblikujejo teorije in
sprejemajo zakonitosti. Ob tej konstruktivistični paradigmi pa so ves čas vztrajajo še
drugi pogledi na nekatere miselne sposobnosti otrok, ki jih s konstruktivizmom ne
moremo v celoti zaobjeti. Več raziskav predstavlja že predšolske otroke vsaj na določeni
stopnji razvoja kot male teoretike (Karmilof Smit, 1995), ki se pri svojih odločitvah raje
opirajo na teorijo, kar pomeni »kako bi moralo biti«, kot na dejstva oz. »to kar se sedaj
izkazuje«. Izkušnje učiteljev in vzgojiteljev potrjujejo, da otroci pogosto raje spregledajo
ali zanemarjajo dejstva, kot da bi spremenili intuitivne teorije, ki otrokom določajo
zunanji fizični svet. Zato precejšnje število raziskav podpira idejo o vrojenih pojmih in
miselnih shemah. Fodor (1975) trdi, da so vsi leksični pojmi vrojeni, Spelke ( 1991)
dokazuje, da zgodnja predstava nekega objekta tvori osnovo tudi za kasnejši zrelo
izdelan pojem, ali pa, da naj bi bil osnovni pojem števila vgrajen v otroške možgane že
ob rojstvu (Butterworth, 1999). Te intuitivne teorije se kasneje ob pozitivnih izkušnjah
še okrepijo. Intuitivnost je opredeljena kot samoumevnost ali kot zdrava pamet in ima
visoko stopnjo zaupanja ter jo je prav zato težko ovreči.

Nazoren primer delovanja otroka kot teoretika, ki pa pravzaprav ni pravo poimenovanje,
ker gre bolj za iskanje zakonitosti ali pravil (kako se nekaj dogaja), ne pa spoznavanje
teorije (zakaj se nekaj dogaja), je poskus z uravnoteženjem, ki ga opisuje Karmiloff Smith
(1995). Predšolski otroci različnih starostnih skupin so morali uravnotežiti deščico, ki
je bila na enem koncu obtežena tako, da tega otroci niso videli. Najmlajši so poskušali
po sistemu poskusov in napak, srednja skupina pa je trdovratno poskušala poiskati
težišče točno na polovici dolžine deščice. Čeprav jim to ni uspevalo, so trdovratno
poskušali znova in znova. Starejša skupina je prav tako začela z iskanjem težišča na
sredini, ko pa jim ni uspelo, so poskušali deščico uravnotežiti po sistemu poskusov in
napak. Razlaga teh ravnanj, zlasti srednje skupine, je v zgodaj usvojenem intuitivnem
pravilu, da je težišče simetričnih predmetov nekako na sredini predmeta. Po tem
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poskusu bi lahko najmlajše otroke opredelili kot praktike, ki zakonitosti še odkrivajo,
otroke v srednji skupini kot izdelane teoretike – tiste, ki se ravnajo po pravilih, tiste v
starejši skupini pa kot teoretike-praktike ali teoretike-raziskovalce. Ti najprej upoštevajo
pravilo, če pa ne gre, uporabijo preizkus. Dokazano je, da se težnje po posploševanju in
iskanju pravil ali vzorcev pojavov pojavijo zelo zgodaj, če nismo z njimi celo opremljeni,
ko pridemo na svet.

V primerih, ki jih je Piaget poimenoval problemi ohranjanja ali konzervacije, otroci pri
prelivanju mleka sodijo količino mleka po višini gladine. Pri dveh enakih steklenicah
to gotovo drži; čim nižja je gladina, tem manj je v njej mleka. Tak prenos ene lastnosti (v
tem primeru je to višina gladine) na drugo lastnost (količina mleka) pogosto in dovolj
uspešno uporabljamo v vsakdanjem življenju. Tu velja pravilo: več A (višina gladine),
več B (količina mleka). Težave se pojavijo, če prelivamo iz ene posode v drugo, ki je
drugačne oblike. Do podobnih sklepov prihajajo otroci tudi na drugih področjih. Pri
raziskovanju, kako se razvija pojem temperatura, so odkrili, da otroci trdijo, da je v
posodi z več tople vode tudi višja temperatura, zopet po relaciji več vode, višja
temperatura oz. več A, več B. Piaget je to razlagal z nerazvitimi miselnimi operacijami
(reverzibilnost, kompenzacija, enakost), s slabim razlikovanjem med intenzivnimi in
ekstenzivnimi lastnostmi, z nerazvitimi pojmi oz. s prevlado neposrednih zaznav
(percepcije) nad miselnimi operacijami. Mogoč pa je tudi drugačen pogled na to, kar se
pogosto označuje kot napačno razumevanje ali napačno pojmovanje.

Ruth Stavy in Dina Tirosh (2000) sta na to pogledali z drugačne perspektive. Dokazujeta,
da vsi tovrstni odgovori izhajajo iz skupnega vira in to naj bi bilo intuitivno pravilo »več
A, več B«, ki se uporablja v različnih kontekstih. Zato ne gre za različne napačne pojme,
ampak le za uporabo iste zakonitosti v specifičnih primerih. Sklicujeta se tudi na široko
in zelo globalno in zgodovinsko utrjeno uporabo tega pravila, v slovenščini npr.
uporabljamo rek »več znaš, več veljaš«. Razlikovanje njune teorije od Piagetove je v tem,
da Piaget predpostavlja kontrolirano uporabo miselne sheme, ko je ta enkrat prevzeta
in usvojena. Teorija intuitivnih pravil pa razlaga, da so prevzete miselne sheme pogosto
nekontrolirano uporabljene in da je posploševanje nekontrolirano in preširoko. Zato je
razlaga problema ohranjanja količin pri otrocih lahko tudi utrjena uporaba
intuitivnega pravila »več A, več B«.

Pojem časa
Otroci sodijo čas nekega pojava po začetku in koncu trajanja, vendar imajo pri tem
lahko povsem svoje razlage. Pri primerjanju dveh vlakcev, ki imata različno hitrost in
zato v istem času naredita različno pot, je pogost odgovor, da je hitrejši vlak tudi vozil
dlje. Piaget si je to razlagal z nerazvitim pojmom časa, ki vključuje še pojme zaporedja
(sosledja) dogodkov, sočasnost dogodkov in trajanje, zato naj bi šele v obdobju
konkretnih operacij otroci lahko koordinirali čas, razdaljo in hitrost. Alternativna
razlaga tem pojmovanjem je intuitivno pravilo »več A, več B«, torej večja hitrost, več časa,
seveda pa tudi večja hitrost, daljša pot. Tega pravila se otroci tako oklepajo, da je v neki
raziskavi celo dolžina vlaka vplivalo na trajanje potovanja. Zato daljši vlak potuje dlje
časa, čeprav sta oba vlakca, ki so ju otroci primerjali, vozila enako dolgo časa. Zanimiv
je tudi poskus, ki so ga izvedli s svetilkami. Močnejšo in šibkejšo svetilko so prižgali in
ugasnili hkrati, otroci pa so kljub temu trdili, da je močnejša svetilka sijala dlje časa,
kar si zopet lahko razlagam z zakonitostjo »več A, več B«, močnejša svetilka, daljši čas.

Ekstenzivne količine
Dobro znan je problem z ohranjanjem števila. Če otroci primerjajo dve vrsti enakih
predmetov (na primer gumbov ali kovancev) ocenjujejo njihovo število po dolžini vrste
in uporabijo intuitivno pravilo več A, več B, ali daljša je vrsta, večje je število predmetov
(slika 1).
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Slika 1 V daljši vrsti je več kovancev.

Ohranjanje površine
Pravokotnik, zgrajen iz šestih manjših pravokotnikov, pred otroki preoblikujemo tako,
da dva manjša pravokotnika postavimo na vrh strukture. Mnogi otroci med starostjo 5–
6 let bodo prepričani, da je sedaj celotna struktura manjša, ker je manjša dolžina
strukture (slika 2).

Slika 2 Pokončna struktura je manjša.

Papirnati kvader stisnemo, tako da se naguba in s tem spremeni dolžino. Še tretjina
starejših otrok (srednješolcev) je trdila, da se površina kvadra zmanjša, ker se je
zmanjšala njegova dolžina (slika 3).

Slika 3 Naguban kvader ima manjšo površino.

Ohranjanje mase
Pri segrevanju tekočin pa tudi trdnih teles se nekoliko poveča njihova prostornina.
Večina otrok v starosti 6–10 let meni, da se s povečanjem prostornine poveča tudi masa
tekočine ali trdnega telesa. Še zanimivejša je nesposobnost ohranjanja mase snovi pri
spreminjanju stanja snovi. Otroci v starosti 6–10 let menijo, da so trdna telesa bolj trdna
in zato tudi težja. Tako naj bi trdna sveča tehtala več kot tekoči vosek, ki nastane po
taljenju iste sveče.

Intenzivne količine
Slabo razlikovanje med ekstenzivnimi in intenzivnimi lastnostmi botruje mnogim
napačnim razlagam različnih pojavov. Morda je tudi tu vzrok uporabe intuitivnega
pravila »več A, več B«. Gostota je ena od intenzivnih lastnosti, ki je kljub raznovrstnim
izkušnjam tudi otrokom od vrtca pa do 4. ali 5. razreda težko razumljiva. Na vprašanje,
ali se gostota spremeni, če dva kvadra iz istega lesa povežemo in tako nastane večji
kvader, mnogi otroci v tej starostni skupini odgovorijo, da se gostota poveča in bo zato
večji kvader bolj potopljen v vodo kot manjši kvader. Šele poskus izzove kognitivni
konflikt in morda zamaje intuitivno pravilo, ki je v tem primeru »večja je masa, večja je
gostota«. Podobni odgovori otrok se pojavljajo pri mešanju raztopin z enako
koncentracijo. Če vlijemo v isti kozarec dve enako sladki pijači, bo za otroke pijača v tem
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kozarcu tudi bolj sladka. Zopet velja pravilo več je pijače, bolj je sladka ali »več A, več B«.
Tudi temperatura je intenzivna lastnost in se ne spreminja, če del snovi odvzamemo, ali
če dodam snov z enako temperaturo. Pri uporabi pravila »več A, več B« pa ni tako.
Podobno kot pri koncentraciji se tudi temperatura sešteva. Pri dolivanju vode z enako
temperaturo (zanimivo pri tem je, da to velja le za toplo vodo), je temperatura vode v večji
posodi višja zato, ker več vode pomeni tudi višjo temperaturo. V povezavi z intenzivnimi
lastnostmi je tudi razmerje – na primer razmerje med delci. Ker se ravnajo po pravilu
»več A, več B« je večja verjetnost, da bodo potegnili iz bobna belo, če je v bobnu več
kroglic, kot če je v bobnu manj kroglic, čeprav so črne in bele kroglice v enakem
razmerju, torej več je kroglic, večja je verjetnost.

Drugi pojavi
Še vedno je precej utrjeno prepričanje, ne le med otroki, da težja telesa padajo hitreje kot
lažja. Čeprav je to ovrgel že Galilejo v 14. stoletju, je tu uporaba pravila »več A, več B« zelo
prepričljiva, ker se pogosto ujema z našimi izkušnjami, saj ptičje pero pada počasneje
kot kamen. Galilejo je izvedel poskus z dvema različno velikima topovskima kroglama.
Tu je bil upora zraka zanemarljiv in obe krogli sta padli na tla v istem trenutku. Zamislil
pa si je tudi prepričljiv miselni poskus, s katerim je ovrgel veljavnost pravila »več A, več
B« v primeru prostega pada različno težkih teles. Če bi povezali večjo in manjšo kroglo
v eno samo telo, bi po pravilu »več A, več B« padalo hitreje. Iz istega pravila pa tudi sledi,
da lažja telesa padajo počasneje in bi zato manjša krogla upočasnila gibaje večje krogle
ter bi skupno telo padalo počasneje od večje krogle. Oba sklepa sta si v nasprotju, zato
je to razlago ovrgel (slika 4).

Slika 4: Večja krogla pada hitreje kot manjša. Skupaj bi krogle padale počasneje od večje
krogle in hitreje od manjše.

Intuitivno pravilo »enak A, enak B«
Če otrokom pokažete ravno in vijugasto črto, ki se začne in konča na vzporednih točkah,
bodo otroci odgovorili, da sta enako dolgi. Piaget in njegovi nasledniki so s tem
dokazovali nerazviti pojem dolžine. Na dolžino črte otroci sklepajo le po začetni in
končni točki. Lahko pa je tudi tu v ozadju delovanje pravila »enak A, enak B«, ker se obe
črti enako začneta in enako končata, sta tudi enako dolgi (slika 5) .

Slika 5 : Obe črti sta enako dolgi.
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Zopet ne gre le za nerazviti konkretni pojem, temveč za uporabo posplošenega in
utrjenega pravila »enak A, enak B«. Uporabo tega pravila je kar nekaj raziskovalcev
našlo še pri drugih primerih. Če stresemo žličko sladkorja v polno skodelico vode in če
enako žličko sladkorja stresemo v pol polno skodelico vode, bo voda v obeh primerih
enako sladka, saj je bila v obeh primerih dodana le ena žlička sladkorja. V dveh posodah
so segrevali vodo enako dolgo in z istim številom sveč: kljub temu, da je bilo vode v eni
posodi več kot v drugi, so otroci stari štiri do devet let odgovorili, da bo voda enako topla.

Trdoživost pravila je dokazana tudi pri starejših učencih. Srednješolcem so predstavili
naslednji problem. Pestunja je želel potolažiti otroka s toplim mlekom. Mleko je segrela,
a je bilo prevroče, in želela ga je ohladiti s hladno vodo. Imela je dve steklenički:
stekleničko valjaste oblike in okrogle oblike, obe pa sta imeli enako prostornino. V
kateri se bo voda prej ohladila? Čeprav so srednješolci že poznali razmerja med
prostornino in površino, jih je več kot tretjina odgovorila, da oblika pri tem ni
pomembna, saj je v obeh stekleničkah enako mleka z isto temperaturo. Še en primer
uporabe pravila enak A, enak B, ki zmede tudi odrasle, je naslednji: list papirja (A4
format) lahko zvijemo v tulec na dva načina: po daljši stranici lista ali po krajši stranici
lista. Valja, ki pri tem nastaneta, sta različna. Ali je različna tudi njuna prostornina?
Pogosto gre tudi v tem primeru za uporabo pravila »enak A, enak B«, torej enak list
papirja enaka prostornina.

Konstruktivisti bi v takih primeri razlagali otroške odgovore z nezmožnostjo
zasledovanja dveh spremenljivk ali s tem, da nekateri pojmi med seboj niso
diferencirani. Našteti primeri dokazujejo, da ko so otroci sposobni ohranjanja ene
količine (enak A), to prenesejo tudi na ohranjanje druge količine (enak B), čeprav se ta
količina ne ohrani in da so v ozadju močno utrjena intuitivna pravila, ki jih otroci le
stežka ovržejo. Zato raziskovalci poudarjajo, da je potrebno otroke seznanjati ne le s
pozitivnimi primeri ohranjanja, ampak tudi s primeri, kjer se količine ne ohranjajo in s
temi izkušnjami izpodbijati intuitivno pravilo. Druge strategije, kako preseči intuitivna
pravila, so še: uporaba analogij, uporaba kognitivnega konflikta in usmerjanje
pozornosti na relevantne spremenljivke. Pri analogijah otrokom najprej predstavimo
nek, tako imenovani, vzorčni primer, kjer pravilni odgovor ne izhaja iz uporabe pravila.
Nato nadaljujemo s primeri, ki vse bolj vodijo k uporabi pravila in na koncu predstavimo
ciljni primer, ki podpira uporabo intuitivnega pravila. Pri metodi kognitivnega konflikta
najprej uporabimo primer, kjer otroci spontano uporabijo intuitivna pravila, nato pa jih
soočimo s primerom ali trditvijo, ki to pravilo izpodbija. Pri strategiji z določanjem
spremenljivk usmerjamo pozornost otrok na to, kaj se je v novem primeru spremenilo,
da zaradi tega ne moremo uporabiti intuitivnega pravila »več A, več B« ali »enak A, enak
B.
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Spodbujanje matematičnega
mišljenja v povezavi z enim ali več
področji dejavnosti

Kazalo poglavja:
39..... Igra s slamicami
42..... Matematika in ljudsko izročilo
45..... Lutka in orientacija
47..... Od konkretnega k abstraktnemu v svetu matematike
51..... Spodbujanje matematičnega mišljenja v povezavi z družbo
55..... Matematike ni brez gibanja in jezika
58..... Spodbujanje matematičnega mišljenja v bolnišničnem okolju
61..... Razvijanje matematičnih kompetenc v prvem starostnem obdobju
65..... Povezovalni kurikulum
68..... Barve
73..... Mali koraki od socialnega učenja do matematike
77..... Spodbujanje matematičnega mišljenja s pomočjo didaktičnih iger
80..... Živali pri babici zimi
83..... Matematika iz piskrčka
86..... Matematika v vsakdanjem življenju
89..... Razgibaj se z zajčkom
93..... Razporejanje v predšolskem obdobju
97..... Matematika na vsakem koraku
100... Matematika vsak dan in mimogrede
105... Logika in jezik
111... Rdeče žoge
115... Ta zanimiva matematika
119... Matematika v naravoslovnih dejavnostih
122... Učenje matematike v povezavi z razvojem drugih področij pri

otrocih s posebnimi potrebami
125... Igriva matematika
130... Spoznavanje števil pri otrocih s posebnimi potrebami
133... Spodbujanje matematičnega mišljenja ob spoznavanju širnega vesolja v vrtcu
136... Lončki
140... Matematični izzivi v gibanju malčkov
145... Gradnja čutne poti in matematika
149... Spodbujanje matematičnega mišljenja v 1. starostnem obdobju
152...Matematični vzorci

mentorici: mag. Betka Vrbovšek in mag. Marjeta Domicelj
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Kazalo poglavja:
155... Barve na potepu
160... Spodbujanje matematičnega mišljenja v povezavi z drugimi področji dejavnosti v vrtcu
165... Matematika je lahko igriva in razgibana
169... Matematika za najmlajše - SIMBOLI
175... Izvedbeni kurikulum, ki je blizu otrokom 1. starostnega obdobja
178... Projekt Ribnik
181... Prodajamo za gumbe
184... Spodbujanje matematičnega mišljenja v povezavi z drugimi področji dejavnosti
188... Matematika in ljudsko izročilo
191... Matematika in opismenjevanje
195... Spoznavanje oblik
198... Matematika in moje telo
201... Matematika kot prijetna izkušnja v vsakdanjem vrtčevskem življenju
205... Problemski pristop pri izdelavi viteškega oklepa
209... Usvajanje matematičnega znanja preko glasbenih dejavnosti
212... Matematične dejavnosti, ki nam jih ponuja narava skozi letne čase
216... Matematika skozi igro v sodelovanju z nekaterimi evropskimi državami
222... Spodbujanje matematičnega mišljenja v kombiniranem oddelku
225... Matematika za male bistre glave
228... Spodbujanje matematičnega mišljenja v povezavi z več področji

(jezik, gibanje, narava, umetnost) v prvem starostnem obdobju
231... Načrtovane in spontane dejavnosti na področju matematike v oddelku 2-3 letnih otrok
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Igra s slamicami

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Povzetek
Referat govori o dejavnostih, ki smo jih izvajali v skupini dve - do triletnih otrok. Naš
namen je bil na zanimiv način spodbujati in razvijati matematično mišljenje, spretnosti
in s tem pridobivati prijetne izkušnje.

Ključne besede: igra, slamice, aktivnost, otrok, štetje, orientacija, velikostni odnosi,
geometrija, razvrščanje.

Uvod
Otroci so pili sok iz embalaže s slamico. Opazila sem, da so slamice izvlekli iz embalaže
in jih nato vtikali nazaj. Pri tem so bili za svojo starost zelo spretni. Dobili so nadzor nad
situacijo -  svoje prste uporabljali tako, kot so želeli.

Posebnost mlajših otrok je tih notranji razvoj, ki se občasno izkaže v presenetljivih
dosežkih. Znani avtorji in poznavalci otrokovega razvoja pravijo:

 Zgodnje otroštvo ima velik pomen za duhovni razvoj otroka, ki poteka v polju napetosti
med odvisnostjo in samostojnostjo. Otrok v začetku vse vpija pretežno nezavedno, uči
se vedno in povsod ter postopoma prehaja od nezavednega k zavednemu učenju, k
zavestnemu usmerjanju pozornosti in koncentracije (M. Batistič Zorec, D. Krnel, 2009,
str. 50).

Piaget (v Labinowicz, 1989 : 5) je zavračal pojmovanje, da je znanje kvantitativno
nabiranje informacij in reprezentacija tega, kar smo se naučili ali izkusili. Strinjal se je,
da znanje z zrelostjo in izkušnjami narašča, vendar je verjel v aktivni spomin, ki sproti
rekonstruira pretekle izkušnje ter se oblikuje prek interakcije med miselnimi
strukturami in okoljem (M. Batistič Zorec, D. Krnel, 2009, str. 56).

»Otrok se v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj sreča z matematiko. Števila, oblike,
orientacija v prostoru in merjenje so vsebine, ki jih srečuje tako rekoč na vsakem koraku.
Otrok si vsebine iz matematike tudi precej priredi. Tako na primer triletni otrok »šteje«
ena, dve, tri, pet, sedem, trinajst in je s svojim »štetjem« prav zadovoljen ter ga vedno
znova na enak način uporablja.« (T. Hodnik Čadež, 2002, str. 5).

»Različne miselne operacije, kot so konzervacija, grupiranje, razvrščanje, prirejanje ena
– ena, se razvija na vseh razvojnih stopnjah, seveda pa so otrokove stopnje miselne
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strukturiranosti odgovorov in utemeljitev kakovostno različne. Učenje se praviloma
prične s prepoznavanjem problema, to je z ustvarjanjem neravnotežja v delovanju
miselnih struktur.« (L. Marjanovič Umek, 2001, str. 27).

Izkušnje so me naučile, da je otrok aktiven raziskovalec okolja s čutili. Ustvarila sem
matematično okolje, kjer se otrok lahko skoncentrira na drobne stvari. Slamice sem jim
ponudila v situacijah, s katerimi lahko urijo matematično mišljenje. Pomembno je, da
otrokom že zgodaj ponudimo izzive in jim damo možnost, da sami raziskujejo. Otroci so
radovedni, se prilagajajo, sprejemajo dražljaje in spodbude, kar pomaga pri njihovemu
razvoju. Pomagala sem jim, da se učijo s poskusi in tako nadgrajujejo svoje znanje in
izkušnje.

Dejavnosti s slamicami
1. Pripravila sem jim kozarce z okroglimi odprtinami, v katere so vtikali slamice
različnih velikosti in barv. Igra jih je pritegnila, zato je bila koncentracija zelo dolga, kar
me je presenetilo. Otroci so opazovali slamice v kozarcu in ugotavljali:

• Velikostne odnose:

o »Še ena velika. Še ena majčkena, pa še ena majčkena.«

o »Rumene salmce so, vidiš. Rumena velika je.«

o » Neja iskala majheno.«

• Šteli:

o »Dve mam, ena velika, ena majhena.«

o »Ena, tri, pet, deset naredila.«

o »Ena, dva, pet je.«

o »Še ena, pa še ena.«

• Se orientirali v prostoru:

o »Ula dala notr, vse dala notr.«

o »Notr je padla.«

o »Vn stresu.«

o »Kozarec ni več prazen.«

Otroci so kozarec s slamicami stresali, obračali v vse smeri, kotalili in opazovali položaj
slamic: zgoraj-spodaj, skozi in v. Ko so bile vse slamice v kozarcu, so rekli, naj kozarec
odprem in so jih stresli ven. Slamice sem dodajala, zato so imeli možnost kozarec
napolnili skoraj do vrha. Primerjali so kdo jih ima več in kdo manj.

2. Slamice sem stresla na mizo in otroke spodbudila k igri. Opazovala sem, kaj in kako
bodo sami raziskovali in ustvarjali.

Najprej so si vsi pričeli nabirati slamice v roko, jih spuščati na mizo in ponovno nabirati.
En deček je odšel v kotiček po posodico in jo napolnil, drugi pa so ga posnemali. Drugi
deček je slamice na tleh postavil v vrsto, tretjemu je uspelo sestaviti trikotnik in povedal
je, da je naredil avto. Nekaj otrok je slamice mečkalo, dajalo v usta ali vanje pihalo.
Raziskovali so z vsem čutili. En otrok pa jih je nosil v koš za smeti - majhni otroci imajo
radi red in urejeno okolje.

Otrokom sem dala dovolj čas za igro in jih pri tem opazovala. Vsi so bili aktivni. Kasneje
sem jih spodbudila k razvrščanju po barvi. Večina otrok ni bila uspešnih, saj je pri igri
naenkrat sodelovalo preveč otrok. Igro sem poizkusila v parih - tokrat so bili zelo
uspešni, saj so bolje opazovali in se tudi lažje skoncentrirali.
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Naslednjič smo slamice razvrščali po velikosti in nadaljevali so z vzorcem - ena majhna
slamica, ena velika … Dejavnost je potekala več dni in otroci so bili vsak dan bolj spretni,
dosledni in pozornost je trajala dalj časa.

3. Opazovali smo obliko slamice, jo občutili v roki ali povaljali v dlani. Ker je okrogla, se
tudi kotali. Iskali smo okrogle oblike v igralnici, spodbujala sem jih s primerjavo  oglatih
in okroglih predmetov.

Z razcepljeno slamico sem sama pihala mehurčke, saj je obstajala nevarnost, da otroci
milnico pogoltnejo. Mehurčkov so se zelo razveselili, jih opazovali, lovili in komentirali:

• »Velik je bil.«

• »Še enega daj.«

• »Na laskih je počil.«

• »Letijo na tla.«

• »Majčken je, visoko gre.«

• »Dva sta.«

Sami so pridobili izkušnjo, ko so s slamico pihali v vodo v kozarčku in opazovali
nastale mehurčke. Tako smo utrjevali okroglo obliko in igre se niso naveličali.

Zaključek
Prepričala sem se, da je pomembno, da otrok v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj
uporablja matematiko. Opazila sem, da so se pri igri zabavali, saj so ob vsakem uspehu
veselo zaploskali in se smejali. Z načrtno ponujenimi dejavnostmi in ponavljanjem so
otroci pridobili matematično mišljenje, motorične spretnosti in razvijali govor. Otroci
so imeli dovolj časa in sredstev, zaradi starosti otrok pa sem morala biti pri izbiri le-teh
zelo pazljiva. Igre z matematičnimi cilji bom še naprej ponujala otrokom in jih
nadgrajevala z zahtevnostjo. Vsakodnevne situacije nam za to dajejo ogromno možnosti.

Vse dejavnosti so dobro uspele tudi zaradi pobud in sodelovanja pomočnice.

Vzgojiteljice moramo bolj poslušati in opazovati otroke in dopuščati možnost, da gredo
stvari včasih svojo pot.
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Matematika in ljudsko izročilo

Povzetek
Matematika je zelo vpeta v življenje v vrtcu, v usmerjene dejavnosti in dnevno rutino.
Zanimiva in privlačna je, ko jo otrok uporablja v igri in jo spoznava tudi v prepletanju z
ostalimi področji kurikula. Poznavanje ljudskega izročila je za otroka pomembno, saj
ga poveže z zgodovino naroda, običaji, s plesi, ki so bili del vsakdana njegove babice in
dedka. Preko izštevank, ki so pomemben del ljudskega izročila, lahko otroci postopoma
razvijajo pojme števila, prostora, časa in ritma.

Ključne besede: matematika, ljudsko izročilo, izštevanke.

Izštevanka
Izštevanke so otrokom zelo ljube. Velikokrat si z njimi pomagamo pri dnevnih rutinah,
ko je treba med otroki določiti nekoga, ki bo pomagal pri deljenju pribora, pripravi
čopičev ali pospravljanju igrač. Kot so povedali, so se otroci izštevank naučili od
starejših bratov in sester ter tudi v vrtcu. Naša najljubša je Ena račka je umrla, velikokrat
pa se poslužujemo tudi An ban pet podgan, En kovač konja kuje, Didl didl dajčka in
drugih. Tuje raziskave (Manfreda Kolar, 2006) potrjujejo, da majhni otroci že štejejo z
razumevanjem in da pri treh in štirih letih že spoznavajo sistem principov, potrebnih za
seštevanja in odštevanja, vendar je njihovo znanje na tem področju omejeno na majhna
števila ter na konkretne situacije, ki so zanje smiselne in domače.

Izštevanke v dnevi rutini
Pri zajtrku, malici, kosilu, pred počitkom, na sprehodu lahko matematiko preko
izštevank vpletemo kot igro. Kadar želimo med otroki izbrati nekoga, ki bo pripravil
mizo za zajtrk, lahko to storimo s pomočjo izštevanke. Otroci ponavljajo za vzgojiteljem.
Otroci se zabavajo, mi pa preko igre dosežemo tudi nekaj ciljev, ki nam jih zastavlja
kurikul na področju matematike in tudi na področju jezika. Pomembno je razvijanje
matematičnega razmišljanja, razvijanje matematičnega izražanja in doživljanje
matematike kot prijetne izkušnje. Case (Wolfolk, 2002) je razvil razlago kognitivnega
razvoja, v kateri pravi, da se otroci razvijajo v fazah znotraj specifičnih področij, kot so
numerični pojmi, prostorski pojmi, socialne naloge, pripovedovanje, sklepanje o fizičnih
objektih in motorični razvoj. Ko otroci vadijo uporabo shem na določenem področju (na
primer uporaba shem štetja na področju numeričnih pojmov), usvojene sheme
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zahtevajo manj pozornosti. Sheme postanejo bolj avtomatične, ker otroku ni treba
močno razmišljati o njih. To sprosti miselne vire in spomin, da lahko več opravijo. V
zadnjem obdobju je aktualno tudi preučevanje vloge igre v kognitivnem razvoju otroka,
saj naj bi prav skozi igro dosegel najvišje nivoje mentalnega funkcioniranja. Torej lahko
preko igre pri otrocih dosežemo največje napredke na različnih področjih.

Izštevanke kot sredstvo motivacije
Izštevanke lahko uporabimo kot sredstvo motivacije za dosego želenega cilja pri otroku.
Včasih je težko prepričati otroka, naj pospravi igrače, umije čopiče ali razdeli pribor.
Uporabimo izštevanko, kdor je izštet, pa lahko za ˝nagrado˝ opravi določeno delo. Tako
na zabaven način otroke pripravimo tudi k njim manj ljubim opravilom.

Izštevanke in gibanje
Uporabimo jih lahko pri rajalnih igrah, ko v krogu pojemo izštevanko, na koncu pa se
mora izšteti otrok postaviti v sredino. To lahko večkrat ponovimo, skupaj z otroci lahko
tudi preštejemo, koliko je izštetih otrok na sredini. Pri starejših otrocih lahko preverimo
tudi, če imajo otroci usvojeno štetje nazaj, tako da enega otroka vrnemo nazaj v rajalno
verigo. Lahko tudi izštejemo dva otroka, ki morata v sredini kroga zaplesati.
Ugotavljamo, kateri je večji, manjši. Postavimo jih znotraj in zunaj kroga in jih z
vprašanji spodbujamo prostorsko predstavo ali utrjujemo časovno predstavo, kdo je bil
izštet prej in kdo potem … Možnosti je veliko, pomembno pa je, da se vse dogaja skozi
igro, saj je na tak način matematika, kot mogoče malo težje razumljivo področje, otroku
približana na njemu primeren in prijazen način.

Razvoj matematičnega mišljenja predšolskega otroka
Otrokove spoznavne in zaznavne zmožnosti je poskušala pojasniti kognitivna
psihologija. Najvplivnejša kognitivna razvojna teoretika sta Jean Piaget in Lev Vigotski.
Njuni teoriji poudarjata pomen otrokove aktivnosti pri konstruiranju znanja, vendar
različno razlagat smer miselnega razvoja. Piaget vidi razvoj v smeri individualnega k
socialnemu, Vigotski pa od socialnega k individualnemu. Piaget je mišljenje otroka
razdelil na štiri stopnje (senzomotorična, predoperativna, konkretno in formalno
operativna), ki se kvalitativno razlikujejo. Ruski psiholog pa veže svojo teorijo
kognitivnega razvoja na kulturo. Prepričan je bil, da imajo sredstva kulture, ki obsegajo
resnične pripomočke (pisala, knjige, danes tudi računalnik, mobilni telefon) in
simbolne sisteme (številčni, zemljevidi, znakovna abeceda) pomembno vlogo v
kognitivnem razvoju. Številski sistem je zanj sredstvo kulture, ki podpira mišljenje,
učenje in kognitivni razvoj. Ta simbolni sistem se prenaša z odraslih na otroka v
najzgodnejšem obdobju med vsakodnevnimi aktivnostmi, kasneje pa skozi formalne in
neformalne interakcije in poučevanje (Wolfolk, 2002). Kasnejše raziskave kažejo, da
lahko dojenčki brez štetja ocenijo majhna števila, od ena do štiri. Otroci na
predoperativni stopnji mišljenja razvijejo tudi pojma prostora in časa. Štiri- in petletni
otroci že razumejo pojem ohranitve števila in preproste matematične operacije, če so del
otroške igre (družabne, simbolne igre), če so jim razumljive in če so motivirani za
reševanje.

Trening metakognitivnih sposobnosti
Danes je že znano, da se pri otroku z razvojem kognitivnih sposobnosti že v zelo
zgodnjem otroštvu razvija tudi metakognicija (razumevanje in regulacija lastne
miselnosti). Trening metakognitivnih sposobnosti naj bi pri otroku izboljšal kvantiteto
in kvaliteto otrokovega metakognitivnega znanja. V vrtcu je zelo dobrodošlo, da
ustvarimo matematično bogato okolje, saj je velika verjetnost, da se bo otrok ravno na
tem področju v drugem okolju najmanj razvijal ali pa mu bo za to ponujenih najmanj
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možnosti. Zato smo kot vzgojitelji dolžni narediti vse, kar je v naših zmožnostih, da se
otrok, tudi na matematičnem področju, skozi različne oblike igre, v tem primeru
izštevank, razvije v matematičnega mišljenja in izražanja sposobnega odraslega.

V prispevku sem navedla le nekaj možnosti, kako s pomočjo ljudskega izročila približati
otrokom matematična področja in slediti ciljem kurikula. Uporabite domišljijo in Mojce
Pokraculje ter Hvaležne medvede popeljite po poteh matematičnega razmišljanja.

Besedilo lektorirala: Tonja Vrbovšek
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Lutka in orientacija

Povzetek
Področje matematike je tesno povezano z vsemi kurikularnimi področji. Posebej
zanimiva povezava je med matematiko in lutkovno umetnostjo. Z otroki smo preko
spoznavanja lastnega telesa in animacije telesnih lutk urili orientacijo na telesu in v
prostoru.

Ključne besede: telo, igra, orientacija na telesu, telesne lutke, animacija, orientacija v
prostoru.

1. Uvod
Orientacija je zelo pomembna za človeka, spremlja nas celo življenje, moramo jo
obvladati, saj smo v nasprotnem primeru izgubljeni. Otroci se z orientacijo srečajo že
zelo zgodaj, najpogosteje preko igre in dnevne rutine. Učijo se jo postopoma, kar pomeni,
da se orientacija tako tudi razvija. Otrok se najprej nauči orientirati na lastnem telesu,
šele kasneje v prostoru.  K učenju in utrjevanju prostorske orientacije nas lahko na zelo
zabaven in zanimiv način spodbudijo telesne lutke. Lutka je odlično motivacijsko
sredstvo, preko katere si otrok izboljšuje samopodobo. To ga pripelje do lastne
kreativnosti ter iskanja novih, drugačnih poti do rešitev.

2. Lutka kot spodbuda za učenje orientacije na telesu in v prostoru
Da bi se otroci naučili orientirati na lastnem telesu in kasneje na telesu drugega otroka,
je predpogoj,  da poznajo svoje telo, njegove dele in njihove lokacije (Pavlin 2006). Že
najmlajši otroci po navodilu odraslega pokažejo dele telesa. Kasneje, ko se razvije še
govor, jih tudi poimenujejo. Prostorske pojme spredaj, zadaj, zgoraj in spodaj, otroci
hitro usvojijo. Velikokrat se pojavi težava pri poznavanju lokacije delov telesa
najpogosteje v odnosu leva/desna. To sta pojma, ki jih morajo otroci usvojiti, saj sta
temelj za nadaljnje učenje in razvijanje orientacije. V oddelku otrok starih 5-6 let sem
preverila, kako dobro razumejo ta odnos. Za motivacijo sem uporabila igro Leva roka –
Desna roka, avtorice Ksenje Šoster Olmer, preko katere otroci s kretnjami spoznavajo in
usvajajo pojma leva in desna. Nekaj otrok v skupini je imelo težave pri določanju leve in
desne roke. Pojma levo in desno sem jim predstavila preko telesnih lutk oz. preko lutke
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na dlani. Odigrala sem lutkovno igro, v kateri sta glavno vlogo imela levi bratec – leva
roka in desni bratec-desna roka, ki sta se razlikovala po dolžini las. Levi bratec je imel
krajše lase (skrčeni prsti na levi roki), desni bratec pa daljše (iztegnjeni prsti na desni
roki). Otroke sem pri nadaljnjih igrah z lukami na dlaneh spodbujala, da so naredili
vizualno razliko med njima. Tako so na podlagi razlik med lutkama, lažje usvojili
pojma levo in desno.

Ko otrok usvoji orientacijo na lastnem telesu nadaljuje z učenjem orientacije na drugem
telesu, za katero Lidija Pavlin (2006) pravi, da otrokom povzroča največ težav. Kajti otrok
težko dojame, da je njegova desna stran na tisti strani, kjer je leva stran drugega otroka.
Želela sem, da se otroci orientirajo na drugem telesu, saj je obvladovanje le-tega
predpogoj za orientacijo v prostoru. Lutke za predstavo Polž Vladimir gre na štop, v
kateri so animirali lutke na dlaneh in komolcih, so izdelali drug drugemu. Polovica
otrok je izdelovala lutke na levi roki, druga polovica otrok na desni roki. S tem so se
otroci učili in razvijali orientacijo na drugem telesu. Pred predstavo so se  sami
dogovorili, katera lutka bo zasedla določen položaj v prostoru. Uporabljali so prostorske
pojme spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj. Pojme za določanje položaja nad in na, ter pojma
levo in desno. Otroci so med predstavo spontano urili orientacijo v prostoru.

2.1 Lutkovna predstava in orientacija v prostoru malo drugače
Psihoterapevtka dr. Martina Tomori je v svoji knjigi Psihologija telesa zapisala: »Človek
svoje pozornosti na telo ne usmerja ves čas enakomerno.« (Tomori 1990, str. 17). Kar
posledično vpliva na orientacijo v prostoru. Če pomikamo fokus, s pomočjo telesnih
lutk, po različnih delih telesa, se moramo temu primerno gibati in orientirati v prostoru.
Saj v nasprotnem primeru ne bi mogli dobro in nazorno uprizoriti lutkovne predstave.
Na lastno pobudo so otroci s telesnimi lutkami odigrali predstavo Sovica Oka. Ta je bila
zares nenavadna. Sovica Oka je bila lutka izdelana na zadnjici (lutka-maska, pritrjena
na zadnjico). Deklica, ki jo je animirala, je morala svoje gibanje in orientacijo prilagoditi
gleda na položaj lutke, saj je bil fokus usmerjen na zadnji del njenega telesa. Otroci iz
občinstva, so vabili sovico Oko naj prileti naprej, bližje k njim in tako je morala deklica
hoditi nazaj, da se je Oka približala občinstvu. Deček, ki je imel vlogo račke – lutka na
komolcu, se je premikal naprej in nazaj, ko je uprizarjal plavajočo račko v ribniku,
njegov fokus je bil usmerjen na komolec. Gledalci smo glede na svoj položaj v prostoru
videli, da račka plava v smereh levo in desno. Za uspešno odigrano lutkovno predstavo
sem otroke spodbudila, da so uporabili vse tri načine prostorske orientacije.

3. Zaključek
Primeri, ki sem jih predstavila v prispevku, so dokaz, da lutkovne predstave ni mogoče
izpeljati brez matematike prepletene z ostalimi področji kurikula.
Cilji v kurikulu so na področju matematike precej splošni in odprti. Prav zaradi te širine
nudi kurikul  mnogo prostora za načrtovanje raznolikih dejavnosti s tega področja.
Mnogokrat se v dejavnostih skrivajo cilji, ki jih prepoznamo. Zato se moramo strokovni
delavci zavedati, da potrebujemo veliko znanja na vseh področjih, da le-te prepoznamo.
Pomembno je, da se otrok matematiko uči v majhnih korakih, saj se je ni pripravljen
učiti na zalogo (Kroflič in dr. 2001).
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Od konkretnega k abstraktnemu v
svetu matematike

Povzetek
V prispevku bom na kratko predstavila temeljna izhodišča NTC učenja in izmed
predlaganih igralnih aktivnosti največ pozornosti namenila igram ter dejavnostim s
področja matematike. Nanizala bom primere dobre prakse asociativnega učenja
abstraktnih simbolov, nadgradnjo konkretnega razvrščanja (klasifikacije) in
konkretnega urejanja (seriacije) z igrami abstraktne klasifikacije in igrami abstraktne
seriacije, ki skupaj z ostalimi dejavnostmi omogočajo doseganje matematičnih ciljev in
spodbujajo razvoj funkcionalnega mišljenja.

Ključne besede: NTC učenje, matematika, igra, postopnost, nadgradnja

Uvod
Program NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih nevroznanosti in
vzgojno-izobraževalnega dela in vzgojitelje, starše ter učitelje sistematično usmerja k
tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vplivajo na nastajanje in
razvoj možganskih povezav med nevroni (t. i. sinaps). Intelektualne sposobnosti niso
odvisne od števila nevronov, ampak od razvoja sinaps. Do petega leta starosti se
vzpostavi približno 50 % sinaps, do sedmega leta 75 % ter do dvanajstega leta starosti 95
% sinaps in ravno zaradi tega je tako pomembno spodbujati razvoj v predšolskem
obdobju preko različnih igralnih dejavnosti, ki zajemajo vsa vzgojna področja (gibanje,
umetnost, jezik, narava, družba, matematika) in smiselno povezujejo različne otrokove
izkušnje iz njegovega vsakdana. Dejavnosti vsebujejo veliko ponavljanja,  predvidevajo
fleksibilno stopnjevanje njihove zahtevnosti in s tem ohranjajo ter spodbujajo razvoj
učne motivacije. Pomemben je način usvajanja znanja, ki ne sme biti le reproduktivno
oz. učenje na pamet, ampak mora sloneti na osnovi razumevanja in uporabi znanja v
vsakdanjih situacijah (Juriševič, Rajović, Drgan 2010).

Postopnost in nadgradnja

- najprej pridobiva otrok prva matematična znanja intuitivno, na konkretno
izkustvenem nivoju,

- nato lahko otrok preide na grafični in simbolni nivo,



Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu48

- NTC učenje pa te nivoje nadgradi še z abstraktnim nivojem po spominu, to je z
učenjem abstraktnih simbolov z asociacijami ter igrami abstraktne klasifikacije
in seriacije (na pamet). Tako ima otrok možnost hitro in smiselno povezovati
vzporedne informacije, razvijati abstraktno mišljenje ter pridobivati uporabno
znanje.

Vedno je potrebno izhajati iz otrokovega okolja, izkušenj, interesov, upoštevati njegovo
predznanje in ga nadgrajevati s primernimi igralnimi aktivnostmi  (Hodnik Čadež 2002).

Matematične naloge in izzivi otrokom ponujajo zabavo, omogočajo možnost reševanja
problemov, pridobivanja  matematičnih spretnosti, samopotrjevanja ter razvijajo
matematično mišljenje in izražanje (Marjanovič Umek 2002).

Primeri učenja abstraktnih simbolov v drugem starostnem obdobju

1. Časovni pojmi: zjutraj, dopoldne, opoldne, popoldne, zvečer, ponoči
Ob posredovanju pravljice Razbita buča, v kateri so prihajale živali do buče ob točno
določenem času, se je rodila ideja za projekt. Otrokom sem po končanem obnavljanju
pravljice, kjer so uporabljali naštete časovne pojme postavila vprašanje o tem,  kaj pa
oni delajo zjutraj, dopoldne, opoldne, popoldne, zvečer, ponoči in začeli so pripovedovati
o različnih aktivnostih doma in v vrtcu. Tudi ob ilustracijah iz slikanic in ostalem
konkretnem slikovnem gradivu so opisovali in pripovedovali o dejavnostih v različnih
časovnih obdobjih dneva, še posebno pa smo bili pozorni na naše skupne dejavnosti v
vrtcu in pri tem vedno poimenovali čas.

Otroci so sami izrazili željo, da bi narisali svoje dejavnosti tekom dneva in nekdo je
predlagal, da bi narisal uro in tudi kaj napisal. Seveda so bili vsi predlogi otrok sprejeti
in vseskozi sem jih spodbujala z odprtimi problemskimi vprašanji k novim idejam in
zamislim. Skupno smo izbrali barvne podlage za boljši pregled in zapomnitev (za zjutraj
rumeno, dopoldne zeleno, opoldne oranžno, popoldne rdečo, zvečer vijoličasto, ponoči
črno), kamor so otroci nato razvrščali in lepili svoje izdelke. S štetjem smo ugotovili, da
imamo šest plakatov in ravno toliko časovnih pojmov. Plakate smo opremili z barvnimi
imeni  časovnih pojmov in z urami, ki so jih otroci po opazovanju v igralnici narisali za
točno določen čas (kazalci v pravem položaju). Uporabljali smo pojme sekunda, minuta,
ura, dan in seveda posamezne dele dneva. Tudi od doma so prinašali svoje risbice, jih
prirejali, lepili in ob tem aktivno uporabljali časovne pojme, pripovedovali, razlagali.
Pojme smo utrjevali tudi z igrami pomnjenja in asociacijami (ko izrečem pojem zjutraj,
otrok začne naštevati svoje aktivnosti v tem času, dejavnosti staršev, koliko je ura, kje je
sonce….), seveda najprej s pomočjo gledanja na plakate.

Nadaljevali smo z abstraktnim nivojem, ko posamezniki že na pamet, brez gledanja na
plakate, naštevajo asociacije za posamezne časovne pojme ali pa poimenujejo časovni
pojem ob naštevanju asociacij. V ta namen smo se igrali igre s podajanjem in
kotaljenjem žoge z vprašanji, z metanjem slikovne kocke, s čarobnimi kartami. Izdelali
smo igro spomin (pari po barvah, urah, dejavnostih), z enojnimi asociacijami (ko otrok
odpre določeno kartico, ob njej pove asociacijo npr. rumena barva: zjutraj; slika
umivanja zob: zvečer; slika ure s kazalci zgoraj: opoldne, kosilo). Dejavnosti smo
popestrili s postavljanjem ugank najprej ob slikah, nato na pamet z izmišljanjem –
besednih, nebesednih, z gibanjem, s prepevanjem določenih pesmi, z risanjem po hrbtu.
Za vsako obdobje v dnevu smo izbrali primeren ritem, ga poslušali,  prepoznavali,  se ob
njem gibali. Otroci so z lastnimi idejami organizirali več iger za spodbujanje
ustvarjalnega mišljenja (dom, družina, vrtec, služba staršev), kjer so pravilno, z
razumevanjem, uporabljali časovne pojme.
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                                   Slika 1 in 2: Časovna pojma opoldne in popoldne

LogoLogoLogoLogoLogotipi trtipi trtipi trtipi trtipi trgogogogogovin: Sparvin: Sparvin: Sparvin: Sparvin: Spar,  Mer,  Mer,  Mer,  Mer,  Mercatcatcatcatcatororororor, T, T, T, T, Tuš, Hofuš, Hofuš, Hofuš, Hofuš, Hofererererer, Lidl,, Lidl,, Lidl,, Lidl,, Lidl,

V skupino sem prinesla veliko škatlo presenečenja, na vsako mizo pa položila drugačen
logotip trgovine. V škatli je bilo dvajset izdelkov z vidno označenimi logotipi trgovin iz
našega bližnjega okolja in vsak otrok je iz škatle izvlekel po en izdelek,  ga poimenoval,
poskušal opisati in  prepoznati simbol trgovske znamke ter izdelek pravilno razvrstiti
na mizo k enakemu logotipu. Tako smo sestavili pet množic izdelkov in ob vsaki še
enkrat natančno opisali in poimenovali logotip.  Predmete smo prešteli in jih postavili
v vrsto. S prirejanjem enega k enemu smo ugotavljali,  katerih izdelkov s posameznim
logotipom imamo največ, katerih je manj, za koliko manj in katerih je najmanj.

Nato smo prešli na grafični nivo ter narisali enostavno preglednico s petvrstičnim
prikazom. V vrstice, na začetku označene z logotipi trgovin, so otroci po natančnem
opazovanju s pikami označili število izdelkov, ki so jih imeli razvrščene na mizi pred
seboj. Večkrat so preverjali pravilnost narisanega, razmišljali in znali preglednico tudi
prebrati in interpretirati. Po določenem času so jo  znali že na pamet (največ izdelkov –
šest jih ima Mercator, pet Spar, štiri Tuš, tri Hofer in dva Lidl).  Otroci so bili sposobni
abstraktne seriacije.

Sledili so sprehodi do različnih trgovin, kjer so otroci natančno opazovali in opisovali
njihove logotipe. Poizkušali so si zapomniti barvo, simbole na logotipu, npr. zeleno
smreko za Spar, rumeno zvezdo za Tuš, rdečo črko M za Mercator, rdečo piko na I za
modro napisan Lidl in oranžno obrobo z modrim H za Hofer. Otroci so iskali logotipe
trgovin v prospektih, jih risali, izrezovali in si sami izdelali svoje preglednice. Za
utrjevanje in boljšo zapomnitev smo se igrali različne igre asociacij, ugank, kjer so
morali otroci razmišljati in iskati povezave med simboli (kje je narisana zelena smreka,
kakšne barve je črka M za Mercator, kje najdemo rumeno zvezdo, z oranžno barvo je
obrobljen …). Sprva so si otroci pomagali s kukanjem na preglednice, nato je veliko
otrok že vse logotipe znalo na pamet, kar je abstraktni nivo. Za zaključek smo
organizirali ustvarjalno igro trgovina, kjer je bilo razvidno, da so otroci logotipe teh
petih trgovskih znamk resnično usvojili.
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Ugotovitve
Iz  primerov dobre prakse je razvidna postopnost in nadgradnja od konkretnega k
abstraktnemu. Ob upoštevanju interesov in želja otrok se je pri njih aktivirala notranja
motivacija, ki je omogočala večjo dinamiko, vztrajnost in napredek pri učenju. Prav tako
pomembna je bila pravočasna odzivnost na  njihove reakcije, moje spodbude, usmeritve
in pohvale. Otroci so kot aktivni sooblikovalci pridobivali matematično znanje, ga
nadgrajevali in uporabljali pri reševanju novih problemov. Vidi se, da imajo otroci radi
matematične naloge in izzive, se veselijo svojih dosežkov in – ker se učijo na naraven
način z asociacijami in z različnimi igrami utrjevanja – znanja ne pozabljajo.  Nekateri
otroci so po določenem času z lastno iniciativo in ustvarjalnostjo samostojno iskali
asociacije in simbole za določene pojme, razvrščali in urejali materiale, izdelovali svoje
grafe in tabele, jih znali brati in interpretirati. Nadarjeni so pogostokrat z zanimivimi in
s kreativnimi idejami k aktivni udeležbi pritegnili otroke z nižjimi učnimi potenciali,
zato so tudi ti optimalno napredovati v svojem razvoju in si postaviti dobre temelje za
poznejše uspešno učenje.

Vsak vzgojitelj in vzgojiteljica si prizadeva, da bi otrokom ponudil kar največ za razvoj
njihovih učnih potencialov in jih popeljal na višji nivo znanja in sposobnosti. Eden
izmed načinov je program NTC učenje, ki ga v Vrtcu Velenje v vseh skupinah izvajamo že
četrto leto. Za nami je veliko vsebinsko zanimivih in raznolikih projektov, ki so se
izkazali za zelo uspešne in učinkovite.

Besedilo lektorirala: Tonja Vrbovšek
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Spodbujanje matematičnega mišljenja
v povezavi z družbo

Povzetek
Otrok se že zelo zgodaj seznani z matematiko. Sistematično ga začnemo seznanjati s
»pravo« matematiko v predšolskem obdobju. Vedno moramo upoštevati otrokove
izkušnje, predznanje, njegove interese in potrebe. Otrok doživlja svet celostno.  Vzgojitelji
imamo nalogo, da mu  pripravimo  vsebine, ki so  med seboj povezane, smiselne in  mu
predstavljajo izziv. Področje matematike v Kurikulu za vrtce predstavlja najrazličnejše
vsebine. Otroke spodbuja, da v igri in vsakdanjih opravilih pridobivajo izkušnje, znanja
in spretnosti.

Ključne besede: matematika, razvrščanje, štetje, tabele, globus.

Uvod
V vzgoji in izobraževanju sem zaposlena 17 let, delo vzgojiteljice opravljam peto leto. V
svoje delo vnašam novosti in jih skušam na čim bolj zanimiv način posredovati otrokom.
Skupina,  v kateri delam, je heterogena,  otroci so stari od 4 do 6 let, vanjo sta vključena
dva otroka, ki imata strokovno pomoč specialnega pedagoga in logopeda.  Delo v takšni
skupini zahteva skrbno načrtovanje vsebin. Trudim se, da bi jim organizirala dejavnosti,
ki so blizu njihovemu realnemu življenju. Predstavljanje in izvajanje vsebin s področja
matematike mi pomeni  poseben izziv, saj se s tem področjem, ki nam ga narekuje
Kurikulum, srečujem večkrat dnevno.  Primer iz prakse predstavljam v tem članku.

Matematika v predšolskem obdobju

Matematični procesi in pojmi, ki so v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju
pomembni, so naslednji:

• predštevilsko obdobje, kamor sodijo razvrščanje, urejanje, vzorci in relacije,

• števila,

• preprosta obdelava podatkov,

• orientacija v prostoru (Hodnik Čatež 2002).

Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano značilnost oziroma značilnosti.
Otroci lahko razvrščajo igrače glede na material, barvo, obliko. Proces razvrščanja je
pomemben zato, ker z njim otroka spodbujamo k opazovanju, med elementi neke
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skupine vzpostavimo red in elementi s tem postanejo števni. Razvrščanje predmetov
prikažemo z različnimi diagrami. V predšolskem obdobju sta najpogostejša in
najprimernejša diagrama Carrolov in drevesni diagram (Hodnik Čatež 2002).

Števila in obdelava podatkov
Otrok v predšolskem obdobju veliko šteje, rad tudi zapisuje številke, ugotavlja največje
možno število in se pohvali, da zna šteti do največjega števila.  Šteje dejansko takrat, ko
usvoji  vsa štiri načela štetja. Ta načela so:

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

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

3. Štetje je neodvisno od vrstnega reda (ni pomembno, kje začnemo  šteti preštevance,
če bomo prešteli vse, bomo dobili število preštevancev) (Hodnik Čatež 2002).

Otrok pri štetju uporablja različne strategije. Naštejmo le najbolj značilne:

• šteje predmete, ki jih lahko premika;

• šteje stvari, ki se jih lahko dotakne, ne more pa jih premikati;

• šteje stvari, ki jih vidi, ne more pa se jih dotakniti;

• šteje stvari, ki jih ne vidi (Hodnik Čatež 2002).

V povezavi s števili pa bomo otroke seznanili s preprostimi prikazi, predvsem s figurnimi
stolpičnimi in vrstičnimi prikazi, ter z uporabo preprostih preglednic. Vsebine iz
obdelave podatkov so za otroke koristne, saj si z zbiranjem, prikazovanjem in
interpretiranjem podatkov pridobivajo veščine, ki so v današnjem življenju nujne, teme
za prikazovanje podatkov v predšolskem obdobju pa so zelo bogate. Pri različnih temah
podatke zberemo, jih prikažemo s stolpci oziroma vrsticami ter se ob prikazih tudi
pogovarjamo (Hodnik Čatež 2002).

Simboli in grafični prikazi
Osnovni pomen simbolov za matematiko je, da simbol nadomešča zapisano ali
povedano besedilo. Največkrat jih uporabljamo za sporočanje v grafičnih prikazih.
Grafični prikazi so tudi  stolpci, ki z višino določajo število posameznih objektov. Znanje
simbolov in grafični prikazi niso za otroka nič posebno težkega, so pa dobra pomoč za
razvoj abstraktnega mišljenja (Japelj Pavešić 2010).

Predstavitev primera iz prakse: lego kocke
Tematski sklop  Lego kocke so izbrali otroci. V jutranjem krogu sem jih vprašala, kakšne
vsebine jih zanimajo, o čem bi se v naslednjih dneh pogovarjali, kaj zanimivega
spoznali, odkrivali. Otroci so nanizali najrazličnejše teme, ki sem jih zapisala na listke.
Listke sem spravila v čarobno škatlo, ki jo uporabljamo ob različnih priložnostih.
Tokrat je otrok, ki sem ga izbrala z izštevanko, izvlekel listek z zapisano temo Lego
kocke. Otroci so bili navdušeni nad izbranim naslovom. Postavljena sem bila pred
težko nalogo, kako naj otrokom obogatim in popestrim dopoldneve ob izbrani temi. S
pomočnico sva  skupno  izbrali cilje, ki naj bi jih otroci s tem sklopom dosegli.

Globalni cilji:

• razvijanje matematičnega izražanja, mišljenja in spretnosti;

• doživljanje matematike kot prijetne izkušnje;

• spoznavanje širšega družbenega okolja;

• doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in življenje.
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Cilji:

• otrok spoznava geometrijska telesa;

• otrok rabi simbole, s simboli zapisuje stanje dogodka;

• otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov, se nauči orientacije v prostoru;

• otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava;

• otrok  razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta (Kurikulum za
vrtce 1999).

Ko sem v ponedeljek zjutraj stopila v igralnico, so otroci sedeli na tleh ob globusu in se
pogovarjali. A: »Sem prinesel ta globus, ko se vidi morje, gozd, ceste, travniki, vode,
države.« B: »Tam je Belgija, tu sta moja babica in dedek.« C: »Tam je tud Slovenija, Belgija,
Anglija.« A: »Globus predstavlja planet zemljo.«

Vključila sem se v njihov pogovor in jih vprašala, če vedo, v kateri državi delajo LEGO
kocke. Tega niso vedeli. Na globusu sem jim pokazala državo Dansko. Skupaj smo
poiskali še Slovenijo, Hrvaško ... Deček, ki večkrat obišče svoje stare starše v Belgiji, je
ugotovil, da je Danska čisto blizu Belgije. Medtem  je v vrtec prišla  večina otrok in ob
globusu je bilo že premalo prostora za raziskovanje.  V vrtčevski knjižnici sem poiskala
zemljevid Evrope in  Veliki atlas sveta. Otroci so si v manjših skupinah z zanimanjem
ogledovali zemljevid, države na globusu,  v atlasu  pa so opazili zastave, poiskali
slovensko, deček, katerega mamica prihaja iz Belgije, belgijsko, skupno smo poiskali še
dansko zastavo. Globus, atlas in zemljevid so imeli na razpolago v igralnici na polici.
Tako globus kot atlas so si večkrat ogledovali v manjših skupinah, deklica, ki je tekoče
brala, je prebirala imena držav. Spontano so otroci širili svoje znanje, posamezniki so
znali na zemljevidu pokazati Slovenijo, Dansko, Avstralijo in druge države.

Sledilo je opazovanje reklamnih letakov, ki sem jih prinesla v vrtec. Podala sem jim
navodilo, naj pozorno pogledajo letake in jih pozvala k razmišljanju, kako bi oni vedeli,
katere lego kocke si bi lahko kupili v trgovini. Otroci so razmišljali in odgovarjali A: »Bi
pogledali kere so drage in kere ne.«  B: »Lahko vidimo na škatli za katere smo preveliki
in za katere smo še premali.«  Ogledali smo si nekaj različnih slik lego kock  iz letakov,
otroci so pripovedovali o razlikah: C: »So različnih barv, razlike so v velikosti, ene dolge,
druge kratke«.  B: »Pod rdečim znakom je napisano, moreš vedet koliko si star in pogledaš
na škatlo, za nas so, 1 – 5 (ena minus pet), 2 – 5 (dva minus pet), 3 – 6 (tri minus šest), 4.«

Sledilo je izrezovanje sličic logotipa s podpisanimi številkami 1–2, 1–5, 4 itd. ter
izdelovanje preglednice. Otroci so lepili sličice po dani lastnosti (za katero starost so
lego kocke primerne) v preglednico. Starejši otroci z iskanjem enakih znakov niso imeli
težav, mlajši pa so potrebovali nekaj pomoči in dodatno razlago. Posamezniki so imeli
nekaj težav  z rezanjem in nepravilno držo škarij. Dečka, ki imata dodatno strokovno
pomoč, sta prav tako potrebovala dodatno spodbudo in razlago, pri lepljenju v
preglednico jima je pomagala ena od strokovnih delavk v skupini.  Ko je interes za
lepljenje in razvrščanje sličic iz letakov upadel, je sledilo interpretiranje diagrama. Otroci
so prešteli sličice v posameznem stolpcu, njihovo število ponazorili s pikami in iskali,
kje jih je enako število, manj ali več. Z otroki, ki so imeli s preštevanjem težave, smo to
utrjevali v manjših skupinah, večina otrok pa je pravilno preštela sličice, zapisala število
oz. narisala pravilno število pik. V naslednjih dneh so  sledile še druge dejavnosti.
Razvrščali smo lego kock v drevesni diagram po dani in zanikani lastnosti. Večina
otrok ni imela težav z razvrščanjem, pozorno so prisluhnili navodilom in jih pravilno
razvrstili. S posamezniki, ki so imeli težave z razvrščanjem in prepoznavanjem barv,
smo to  utrjevali individualno.

V vrtec so otroci prinesli škatle z lego kockami. Skupno smo si ogledali, kaj vsebuje
škatla, in otroci so vedeli, da je v vsakemu kompletu lego kock dodan načrt za
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sestavljanje različnih predmetov in konstrukcij. Vsak načrt smo si podrobno pogledali
in skupno ugotovili, da  moramo predmet (letalo, avto, hišo ...) sestavljati postopoma po
vrstnem redu, kot nam prikazuje načrt. Otroci so sami ugotovili, da je potrebno za
branje načrta poznati števila, da morajo skrbno izbirati določene lego delčke, paziti
morajo, da izberejo pravo barvo lego kocke, daljšo, krajšo kocko ... V manjših skupinah
smo skupno po načrtu sestavili preprostejši avto. Otroci so zelo skrbno izbirali kocke,
sledili številkam in postopno po korakih sestavljali avto.

 V jutranjem zbiranju otrok sem jim  predlagala,  naj se tudi sami preizkusijo v risanju
LEGO načrta in nato  po vrstnem redu, kot so narisali  v načrtu, sestavijo predmet.  List
so imeli razdeljen na šest delov, v vsakem kvadratku je bilo določeno število pik 1, 2, 3 do
6. Otroke sem opozorila, naj narišejo posamezne dele po vrsti. V risanju načrta so se
preizkusili starejši otroci. Njihovi načrti so bili zelo zanimivi, kocke natančno narisane,
različnih oblik in barv.  Pred in med risanjem so  bili otrokom v pomoč  že izdelani
načrti iz škatel LEGO kock. Narisane načrte smo razstavili na steni v igralnici.  Sledila
je ustvarjalna igra z lego kockami. Igralnica se je spremenila Vztrajno so risali načrte,
posamezniki so po svojih načrtih sestavili svojevrstno lego figuro.  v pravo lego deželo,
vsak si je izbral  svoje lego kocke, jih sestavljal po načrtu, ali samo zlagal kocke v stolpe
in iz njih gradil različne konstrukcije. Iz lego kock smo  sestavljali različno visoke
stolpe in ugotavljali, kateri je najvišji in najnižji. Starejši otroci so si iz kock sestavili 5
različno visokih stolpov ene barve. Vsak posameznik si je izdelal stolpični diagram in
s tem prikazal višino določenega stolpca, grafično s pikami pa je prikazal število
posameznih elementov.

Zaključne misli
Vloga vzgojitelja  pri izvajanju dejavnosti v vrtcu je zelo zahtevna. Upoštevati je potrebno
vse otroke in vsakega posebej.  Zelo pomembno je, da strokovni delavki v oddelku
medsebojno sodelujeta in se dopolnjujeta. Veliko dejavnosti je potekalo individualno z
vsakim otrokom.  Strokovni delavki sva bili pozorni opazovalki, za lažje spremljanje
aktualnega razvoja posameznega otroka sva si izdelali tabelo. Vanjo sva zapisovali
otrokove dosežke in primanjkljaje na posameznih področjih, tudi pri usvajanju
matematičnih znanj. Tudi otroka z dodatno strokovno pomočjo sta  bila deležna
posebne pozornosti. Aktivno sta sodelovala v vseh pripravljenih dejavnostih. Strokovni
delavki sva z njima individualno utrjevali barve, preštevali lego kocke,  stolpce primerjali
po višini. Ob dejavnostih sva še enkrat razložili pravila in podali dodatna navodila  za
igro. Cilje, ki sva si jih zadali, sva ob pestrih in različnih vsebinah realizirali. S pomočjo
IKT sredstev smo si ogledali slike  LEGO dežel, ki  jih lahko obiščemo v različnih
evropskih državah, te države smo poiskali tudi na zemljevidu. Otroka iz skupine sta
pripovedovala o prijetnih doživetjih ob obisku lego dežel v Belgiji in Nemčiji.  Dopoldneve
smo si popestrili z   ogledom DVD serije  z naslovom Lego dogodivščine. Ogledali smo si
nekaj video  posnetkov, ki so dostopni na spletu. Otroci so bili navdušeni nad posnetki.
Ta dan so  ob odhodih domov staršem pripovedovali o  LEGO deželi. Večina otrok  ve, v
kateri državi  izdelujejo lego kocke.  Starejši otroci  vedo, katere lego kocke si lahko
izberejo v trgovini,  so primerne za njihovo starost in prepoznajo logotip. Otroci  poznajo,
da številke na škatlah lego kock predstavljajo starost otroka. Pri izvajanju dejavnosti v
okviru  teme sva upoštevali načela Kurikula za vrtce. Vsebine usmerjenih dejavnosti
sva si zastavili  tako, da so sledile zastavljenim ciljem, otrokom  pa so kljub temu
dopuščale možnost za spontano igro. Takšen način dela od vzgojitelja zahteva dobro
teoretično predznanje o otrokovem razvoju. Sposobnost povezovanja vsebin in tem z
različnih področij pa otroku omogoča celostno učenje in spodbuja razvojni napredek.

Literatura:
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Matematike ni brez gibanja in jezika

Povzetek

Delo vzgojitelja je, da omogoči toliko različnih dejavnosti, da vsakega otroka pripelje do
novega znanja. Pot, ki jo otrok opravi na poti k cilju, je enako pomembna kot cilj sam. V
članku predstavljam dejavnosti, ki so celotni skupini otrok dale znanja o geometrijskih
telesih.

Ključne besede: matematika, orientacija, geometrija, geometrijska telesa.

Vloga vzgojitelja pri načrtovanju matematičnih dejavnostih
Vzgojitelji in drugi odrasli imajo pri matematičnih dejavnostih zelo pomembno vlogo.
Iskati morajo zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in doma.
Uporabljati morajo matematične izraze. Vzgojitelj naj omogoči okolje, ki ga otrok lahko
raziskuje. Svoje veselje ob uspešni otrokovi rešitvi problema naj odrasli vedno pokažejo
tudi otroku.

Geometrija z merjenjem kot ena od matematičnih vsebin
Sklop zajema orientacijo, geometrijska telesa, geometrijske like, simetrijo in merjenje.
Pri poučevanju geometrije mora vzgojitelj najprej ugotoviti, ali se otrok zna orientirati v
prostoru in času, šele nato lahko preide na geometrijske oblike. Geometrija se poučuje
po konceptu od telesa k točki. Postopoma prehajamo od večjih dimenzij k manjšim.
Začenjamo s prostorsko geometrijo, nadaljujemo z ravnino in nazadnje obravnavamo
različne črte in točko. Prehodi so pri tem zelo nazorni. Otrok se najprej srečuje s
predmeti, ki ga obkrožajo, išče predmete, ki so si  med seboj podobni, spoznava lastnosti
geometrijskih teles. Telesa samostojno izdeluje. Da bi otroci kasneje lažje sodelovali pri
načrtovanih dejavnostih in pri učenju o geometrijskih telesih, je nujno razvijati
orientacijo in pojme, ki opisujejo položaj telesa ali predmeta.

Orientacija
Orientacija je sposobnost, ki je v življenju vsakega človeka zelo pomembna; tako
razumevanje izrazov kot tudi uporabljanje izrazov za opisovanje položaja. Kljub temu,
da je orientacija del področja matematike, se tesno povezuje s področjem jezika in
področjem gibanja. Otrok mora usvojiti prostorske pojme za opisovanje lege nekega
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predmeta, sebe, poti … Izhajamo iz otroka samega, nato se orientiramo v prostoru in na
koncu na papirju. Otroci postavijo v prostor najprej sebe, potem predmet ali drugo
osebo. Ob tem usvajajo prostorske pojme. Predšolski otrok spoznava stvari in pojme
skozi sebe. Raziskuje, ugotavlja in išče rešitve tako, da uporablja vse svoje čute.
Abstraktnost spoznava skozi konkretnost.  Upoštevati moramo tudi govorni razvoj
otroka, saj mnogokrat otrok razume situacijo, vendar je ne zna ubesediti. Šele z
večkratnim poimenovanjem osvoji tudi besedo. Tako kot govorni razvoj je pomemben
tudi gibalni razvoj, zato je skoraj nujno, da pri seznanjanju otroka z novim pojmom
začnemo z gibanjem. Gibanje je osnovna dejavnost vsakega otroka. Le-ta predmet potipa,
ga ogleduje, ga preizkuša in tako ugotavlja njegove značilnosti. S svojo aktivnostjo
spoznava svet in se uči. Orientacija ni nekaj, kar lahko primeš, je abstraktna. Vzgojitelji
smo tisti, ki pripravimo take dejavnosti, ki so otrokom blizu, ki izhajajo iz njih in so zato
razumljive. Orientacija je  za učenje geometrijskih teles nujna. Mogoče ne na začetku,
pač pa kasneje, ko  geometrijska telesa postavljamo in podajamo navodila.

Geometrijska telesa
Otrokovo življenje od rojstva spremljajo različna telesa. Govorimo o
tridimenzionalnosti. Vsi predmeti imajo širino, dolžino in višino. Ponavadi so to
predmeti, ki niso pravilnih oblik, imajo pa lastnost, da jih primemo, obračamo,
opisujemo in predvsem poimenujemo. To so podobe različnih živali, igrač, ljudi,
predmeti iz bližnje okolice z uporabno vrednostjo in svojo funkcijo.

Otroštvo in razvoj vsakega posameznika vedno spremljajo različni konstruktorji, lego
kocke, lesene kocke in podobno. Otroci in odrasli imenujemo vse to »kocke«, saj se nam
zdi primerna uporaba enega izraza, ki nam pove uporabnost in namen. S kockami pač
sestavljamo. Vsi vemo, da »kocke« vsebujejo geometrijsko telo kocko in kvader,
marsikatera pa je celo sestavljeno geometrijsko telo, pa vendar so vse to kocke.

S tem načrtom sem v osnovi želela preveriti in razviti sama sebe, saj mi je bilo področje
matematike do študija na Pedagoški fakulteti neznano. Ravno tako nisem vedela, kaj
lahko pričakujem od otrok.

V načrt sem vnesla primere iz predavanj, nekaj pa mojih lastnih, s ciljem, da otroci
poimenujejo in prepoznavajo geometrijska telesa. Tako kot dejavnosti iz sklopa
orientacija, so bile tudi dejavnosti iz sklopa geometrijskih teles v tesni povezavi s
področjem jezika in gibanja, predvsem pa je bila vsa aktivnost usmerjena v igro.

Načrtovane dejavnosti v vrtcu za področje geometrijskih teles:

- Otrok poišče v svoji okolici predmete, ki imajo določene geometrijske oblike.

- Seznanja se z modeli geometrijskih teles in išče podobne v okolici.

- Poimenuje geometrijska telesa.

- Prepoznava telesa po otipu.

- Sestavlja figure iz geometrijskih teles.

- Sestavlja stolp iz geometrijskih teles (individualno - skupinsko, najnižji - najvišji
…).

Igre z geometrijskimi telesi:

- Kaj imam v roki? (otrok otipa model telesa ter ga opisuje drugim otrokom).

- Kako naj zgradim? (igra v paru).

- Spuščanje modelov po klancu (ugotavljanje lastnosti).
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- Otrok uporablja izraze za geometrijske pojme (rob, vogal, ploskev, okroglo, oglato
…).

- Didaktični listi.

- Drevesni diagram.

- Igra Kaj je na sliki?

- Čarobna vrečka.

Moja spoznanja
Predšolski otroci so zelo dojemljivi. Velikokrat jih podcenjujemo, da ne zmorejo. Da pa
bi otroci zmogli, je nujno pomembna vloga vzgojitelja, ki mora poznati razvojne
značilnosti otrok, predvsem pa pripraviti dejavnosti, ki bodo primerne razvojni stopnji.

Dejavnosti morajo potekati sistematično in biti oblikovane s konkretnimi primeri.
Izvajati se morajo vsak dan, da otrok spremlja potek, uporabi včerajšnja spoznanja in
jih nadgradi z novimi. To je predvsem pomembno pri usvajanju pojmov oz. poimenovanj.
Vsak dan naj posluša in poimenuje izraze za opisovanje položaja telesa ali predmeta,
vsakodnevno poimenuje geometrijska telesa. Tako si jih zapomni, uporablja in
ponotranji.

Otroci se med seboj razlikujejo. Različno dojemajo; imajo različen način zapomnitve;
potrebujejo različno količino časa za usvajanje novega; nekateri bolje delujejo kot
posamezniki, drugi se bolje znajdejo v skupinah; različna sta njihov govor in mišljenje,
predvsem pa različno predznanje. Zaradi različnosti med otroki morajo biti tudi
dejavnosti tako raznolike, da se vsem otrokom omogoči uresničitev zastavljenih ciljev
in predvsem, da vsi otroci lahko participirajo, so uspešni v reševanju nalog in delujejo
sproščeno.
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Spodbujanje matematičnega mišljenja
v bolnišničnem okolju

Povzetek
Tudi, ko se otrok zdravi v bolnišnici, mu moramo zadovoljiti potrebo po igri v kateri se
celostno razvija. Igralnica v bolnišnici predstavlja prostor, kjer naj bi se otrok počutil
varnega in sprejetega. Čaka ga oseba, ki mu nudi dejavnosti pri katerih se bo otrok
sprostil in zadovoljil svojo potrebo po igri. Med drugim bo spoznaval lastnosti
predmetov, jih razporejal, primerjal, razvrščal ter ugotavljal kako napredujejo njegove
zmožnosti zaradi posledic bolezni. Za otrokov razvoj ima velik pomen okolje, v katerem
se otrok nahaja, giblje, razgleduje in materiali, s katerimi rokuje, se igra, jih sestavlja,
primerja, opazuje. Vse to vpliva tudi na razvoj  matematične pismenosti.

Ključne besede: bolan otrok, spodbudno okolje, matematično mišljenje, igra

Vpliv okolja na spodbujanje matematičnega mišljenja
Vrtec naj bi zagotavljal za učenje spodbudno okolje, ki pri otroku razvija zavest o
problemih in občutljivost o problemih, ter ga navaja na uporabo različnih pripomočkov
in strategij pri iskanju različnih odgovorov (Batistič Zorec 2003). Dodati moramo, da je
v bolnišničnem vrtcu spodbudno okolje ključnega pomena za vzbujanje otrokove
aktivnosti in s tem preusmeritev otrokove pozornosti od njih samih (bolezen, bolečina,
strah) k dejavnostim. Izpostaviti je potrebno, da situacije s katerimi se srečuje otrok v
bolnišnici in ga spodbujajo k opazovanju, posnemanju, poslušanju, reševanju
problemov, spraševanju,… so značilne samo za to okolje in še kako pomembne za vsa
področja otrokovega razvoja.

Cilj sprejema otroka v bolnišnico je pozdraviti otroka. Zavedati se je potrebno, da
je otrok vzporedno izpostavljen aktivnemu učenju. Otrok skozi neposredne
aktivnosti z objekti in skozi interakcije gradi novo lastno razumevanje.

Cilji in dejavnosti matematike morajo biti v skladu z otrokovim kognitivnim,
socialnim in telesnim razvojem (Marentič Požarnik 2000), v bolnišničnem okolju
pa prilagojene tudi zdravstveni specifiki, bolezni otroka. Le tako bo otrok aktivno
sodeloval pri raznih dejavnostih. In prav takšno učenje, ki je za otroka aktivno, je
zanj najbolj učinkovito.
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Nove izkušnje, nova spoznanja
Otrok v bolnišničnem okolju veliko manipulira z objekti. Otrok si v vsakodnevnih
priložnostih in dejavnostih pridobiva matematično znanje.  Z njo se sreča takoj ob
sprejemu, ko spoznava različne ambulantne prostore s simbolnimi zapisi različnih
informacij. Srečuje različne ljudi(otroke in odrasle), ugotavlja koliko je ljudi v
posameznem prostoru. Ob pripravi na sprejem otroka merijo, tehtajo, zapisujejo podatke
v temperaturni list. Sledi namestitev v sobo, kjer si razvrsti osebne stvari. Tudi v procesu
terapije je matematika (zaporedje tablet, barva tablet, količina sirupa, število infuzijskih
zdravil, odvzem krvi iz leve ali desne roke, branje simbolov s pokritim levim očesom in
obratno, sedenju na malem velikem stolu, ležati in vstati iz postelje, vodenje stojal z
infuzijo po prostoru, …). Prisotna je v pogovoru o dnevnem redu (vstajanje, čas za obed,
dejavnosti v igralnici, obiskov). Posamezni obroki so označeni z otrokovimi podatki.
Otrok opazuje razporeditev hrane na pladnju, obliko posamezne posode, količino
hrane. V igralnem prostoru je veliko urejenega matematičnega okolja (razporeditev
kotičkov, simbolni zapisi, igrače na polici, …).

Doživljanje matematike kot prijetno izkušnjo
V bolnišničnem vrtcu, vzgojitelj pripravi igralno okolje, ki daje možnosti aktivnega
sodelovanja otrok. Spodbudno je za aktivno raziskovanje in igro bolnega otroka.
Matematične dejavnosti se v različnih kontekstih med seboj povezujejo in dopolnjujejo
z drugimi področji dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, družba in narava).   K temu je
usmerjen tudi kurikulum za vrtec, ki poudarja interdisciplinarnost. Sporočila iz
bolnišničnega okolja otroku pomagajo razumeti, na kakšen način je matematika del
vsakdanjega življenja  (otroci s posebnimi potrebami, dolgotrajno bolni otroci, kronično
bolni otroci).

Opis primera: medpodročno povezovanje ob izdelovanju družabne igre
Vzgojitelji v bolnišnici smo si kot enega izmed prednostnih ciljev zadali tudi spodbujati
pri hospitaliziranem otroku odnos do žive in nežive narave, z uporabo različnih
sredstev, s katerimi se otrok vsakodnevno srečuje in jih spoznava v njihovi funkciji
uporabnega in neuporabnega pomena v bolnišničnem okolju. Odpadni material, ki je
primeren za ponovno uporabo omogoča vzgojiteljem, da ga uporabijo kot didaktično
sredstvo.

S pripravo materiala otroke spodbudimo k ustvarjanju. Z didaktičnim pogovorom
otroke usmerimo v razmišljanje, kaj in kako bi iz tega materiala naredili igralno sredstvo
oziroma družabno igro. Otrok v pogovoru primerja  različne predmete in ugotavlja,
kateri predmet je  najdaljši, največji, kje se nahaja, načrtuje zaporedje izdelave predmeta,
.... Prek tega se srečuje z matematičnimi pojmi, ki jih spoznava, poimenuje in uporablja.
Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi  ob interakciji z različnimi sredstvi, spoznava in
osvaja različne matematične pojme, spoznava barve, površine, oblike, usvaja časovna
razmerja (počasi, hitro), prostorska razmerja, …. Pri izdelavi igre so prisotni otroci
različne starosti, kar omogoča otroku spoznavati razlike in podobnosti v mnenju, željah
ostalih, iskanju dogovora o poteku igranja, … Področje umetnosti se prepleta in
dopolnjuje s cilji matematike v celotnem procesu izdelave didaktične igre (izdelovanje,
barva, odtis, oblikovanje teles, ...).

Otrok  si razvija odnos do odpadnega materiala, skrb za okolje in prostor, razvija si
različne spretnosti in sposobnosti iz vseh področij dejavnosti.  Stimulativno okolje
otroka spodbudi k raziskovanju, načrtovanju, usklajevanju v postopku izdelave
nastajajoče igre. Celoten proces nastajanja igre in igranje s končnim didaktičnim
pripomočkom – igro, pa pri otroku spodbuja matematično mišljenje.
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Zaključne ugotovitve
Bolnišnično okolje pred otroka postavlja drugačne izzive iz področja matematike.
Vezano je na proces zdravljenja v bolnišnici in na otrokovo vsakdanje življenje. Za
bolnega otroka je pomembno tudi to, da je pridobil pozitivno izkušnjo z doživljanjem
bolnišničnega okolja.   Glede na svoje sposobnosti in spretnosti je sodeloval v skupnem
ustvarjanju nove didaktične igre. Rezultati in učinki dejavnosti kažejo tudi, da so otroci
razvili drugačen odnos do iger, ki so jih soustvarjali. Le-ta se kaže v skrbi za igro in
večkratni želji po igranju igre v primerjavi s kupljenimi igrami. Prednost izdelovanja
iger pa vidijo tudi starši. Opažajo, da otroci ne izražajo želje po kupovanju iger, ampak z
navdušenjem pripovedujejo, kako so ustvarjali igro s prijatelji v igralnici.
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Razvijanje matematičnih kompetenc v
prvem starostnem obdobju

Povzetek
Predšolski otrok se z matematiko v vsakdanjem življenju nenehno srečuje. Poraja pa se
vprašanje, če samo področje dovolj pogosto načrtujemo kot nosilno. Vzgojitelj kot
usmerjevalec, spodbujevalec in soudeleženec otroku nudi možnost novih spoznanj, ob
katerih se otrok srečuje, preizkuša, opisuje ali samo opazuje matematično dejavnost.
Stik z matematiko omogoča otroku z manj spodbudnim okoljem nova doživetja in
spoznanja, otroku z več izkušnjami in spretnostmi pa nove izzive. Sistematično
izvajanje matematičnih dejavnosti omogoča otrokom v poznejšem šolskem obdobju
razvijati teorije in oblikovati nove pojme, saj so v skladu z razvojem ob poznejšem
srečanju z abstraktnimi vsebinami zmožni najti nove povezave in nalagati znanje na
predhodna spoznanja in izkušnje.

Ključne besede: matematika, nosilno področje, učenje na podlagi izkušenj, vloga
odraslega, matematična izkušnja.

Uvod
Vsi se zavedamo, da se področje matematike vsakodnevno izvaja in prepleta v
izvedbenem kurikulu, da ga velikokrat vključimo v naše načrte dela in da ga uporabimo
v korelaciji (v povezavi) z ostalimi področji. Postavlja pa se  vprašanje, če ga dostikrat
izvajamo kot nosilno področje.

Spodbujanje kompetentnosti otrok
Lepičnik Vodopivec (2006, str. 37), pravi: »Izhodišče kurikulov, ki so  orientirani celovito,
je vzgoja, ki temelji na spodbujanju kompetentnosti otrok v komunikaciji in interakciji
z okoljem. Pri tem so izjemnega pomena premišljeni situacijski pogoji, ki otrokom
omogočajo učenje s pomočjo izkušenj. Učenje na podlagi izkušenj je način učenja, ki
poskuša povezati neposredno izkušnjo (doživetje),  percepcijo, spoznanje (kognicijo) in
dejavnost (akcijo) v enotno celoto.«

Ob tem bi lahko dodala svojo misel, da je naša naloga predvsem organizirati dejavnosti
/še posebno na področju matematike/ tako, da bo vsak otrok lahko sam preskusil,
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občutil, doživel … dejavnost, ki smo si jo zastavili, ter tako zmogel izraziti svoje videnje,
doživljanje, razumevanje sebe in sveta okoli sebe …

Vloga odraslega
Vzgojitelj kot usmerjevalec in načrtovalec otroku nudi spodbudno okolje. Sama si ob
načrtovanju sklopa zapišem tudi vlogo odraslega na področju matematike, ki jo večkrat
izpostavim pri svojem načrtovanju in izvedbi, saj je moje glavno vodilo pri delu z otroki.
Navadno si zapišem stvari, na katere moram biti še posebej pozorna in je prav da se jih,
kljub temu, da se pojavijo večkrat, nenehno zavedam in jih ozaveščam. Sama vloga
odraslega zame predstavlja začetek razvijanja izvedbenega koncepta in je osnova za
oblikovanje metodičnega postopka:

• Iskati moramo zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in
doma.

• Opazovati moramo razvoj otroka in se odločati o zahtevnosti dejavnosti, ki jih
ponujamo posameznem otroku.

• Zavedati se moramo, da otrok s štetjem ne usvoji pojem (pojma) števila. Otroku
najbolje pomagamo do štetja, ko sami čim večkrat štejemo zelo različne reči,
uporabljamo števila v vprašanjih otrokom, izkoristimo možnost v vsakdanjih
opravkih …, od dnevni rutini, igri, sprehodu, dejavnostih …

• Opazujemo otoka, da uporabi izraze več, manj, odvzeti, dodati …, štejemo s prsti
…

• V skupini skrbimo, da imajo otroci priložnost opazovati in sami oblikovati
razpredelnice in grafične prikaze …

• Odrasli se z otrokom pogovarjamo, kaj je vzrok in kaj je nastalo kot posledica …

• Seznanjajo se s prostori vrtca in drugimi stavbami, ter dosežki in rešitvami v
stavbarstvu (oblike, linije…).

• Otroke spodbujamo, da v čim več stvareh in situacijah opazi ponavljajoči se
vzorec.

• Ob vsem naštetem opazujemo otroka, da prepoznamo, kako zahtevno grupiranje,
klasificiranje, razvrščanje otrok sam od sebe že uporablja v igri in prilagodimo
zahtevnost dejavnosti posameznemu otroku. (Predlagam spremembo v besedilu:
Ob vsem naštetem opazujemo otroka, da prepoznamo, na kakšni stopnji
zahtevnosti otrok že spontano uporablja grupiranje, klasificiranje, razvrščanje v
igri ter prilagodimo zahtevnost načrtovanih dejavnosti posameznemu otroku).

Matematične aktivnosti v prvem starostnem obdobju
V svoji delovni praksi sem se kar večkrat in vedno znova srečevala z delom v skupini
prvega starostnega obdobja. Včasih je prevladovalo mnenje, da se v »jaslih« težko kaj
»resnega« počne. Mogoče se lahko zahvalim moji bivši sodelavki, vzgojiteljici, ki me je
spodbudila k drugačnemu razmišljanju v oddelku prvega starostnega obdobja, katere
moto pri delu bi lahko na kratko strnila v misel: »Zakaj ne bi poskusili kaj drugačnega?
Če je otrokom všeč, če sodelujejo in si želijo še, potem je smisel in cilj dosežen«. Tako
sem, odkar sem tudi sama vzgojiteljica in zaposlena v oddelku prvega starostnega
obdobja, začela intenzivnejše obravnavati in izvajati dejavnosti iz področja matematike.
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    Otrokom sem za izhodišče ponudila zgodbico o Friki, nagajivi ovčki, ki jo otroci vedno
z veseljem sprejmejo in podoživijo. Izhodišče našega matematičnega raziskovanja in
učenja so bile barve, ki so Friko obkrožale. Z otroki, starimi 2-3 leta, smo začeli
povezovati še didaktične igre, kot so Polžek, Moje barve in oblike, Geocolorama … Seveda
sem jim pravila priredila in jih usmerila predvsem na zaznavanje barv, zaznavanja in
prirejanja 1-1, otroci so iskali, zaznavali in uporabljali različne možnosti rešitve
problema.

Igrali so se z didaktičnimi tablami za razvrščanje predmetov v množico: sadje, vozila,
igrače…

Z otroki smo izdelali didaktično igro: »Poišči barvno penico«. Na podlogo smo prilepili
širše tulce, ki so jih otroci v likovnem kotičku sami pobarvali, odpadne stiroporne
penice smo namočili v tempera barvo in jih posušili. S prijemalkami za solato so otroci
penice razvrščali po barvi. Dnevno smo s kockami gradili stolpe za prikaz prisotnosti
oziroma odsotnosti otrok:  Stolpe otrok, ki so v vrtcu, smo zlagali na poličko in po višini
stolpa vsak dan ugotavljali, če je v vrtcu več ali manj otrok. Ob tem, ko smo gradili stolpe
različnih barv, smo jih prirejali z barvnimi krogi in utrjevali imena barv.

V kotičku z namiznimi in manipulativnimi igrami so imeli vsakodnevno na voljo
sestavljanke, didaktične ploščice »velik-majhen«, v knjižnem kotičku so ob opazovanju
slikanic opisovali zaporedje dogodkov, ter zlagali didaktične kartice »Kaj je bilo prej in
kaj potem«. Otroci so preverjali smiselnost dobljene rešitve problema. Na mreži so z
žebljički izdelovali zaporedja (1 rdeč, 1 rumen, 1 rdeč, 1 rumen …). Otrokom sem
ponudila razsipne materiale in merilne posode, v katere so presipavali material s
pomočjo žličk, žlic, zajemalk, lončkov … in tako spoznavali nestandardne merske enote.
Izdelali smo tudi improvizirano tehtnico in z njo primerjali, kaj je težje in kaj lažje.
Otroci so ob izvedenih dejavnostih spoznavali razlike med merjenjem in štetjem.

Ob vsem tem in še več izvedenih dejavnostih so se otroci seznanjali z matematiko v
vsakdanjem življenju, si razvijali matematično mišljenje in spretnosti ter skušali v
okviru svojih govornih sposobnosti tudi razvijati matematično izražanje. Predvsem pa
so skozi prijetno igro doživljali matematiko kot prijetno izkušnjo.

Japelj Pavešič (2013, str. 3/7.1), pravi: »Vzgojiteljeva naloga je opazovati in posredovati
tako, da sodeluje vsak otrok, vendar ne vsi enako in hkrati.« Ob tej misli bi dodala še
svojo ugotovitev, ki je sledeča: dve do tri letni otroci so se z veseljem odzvali na ponujene
dejavnosti, seveda so ob tem potrebovali različno pomoč. Otroci z manj izkušnjami so
potrebovali predvsem pomoč in začetno usmerjanje k spoznavanju in raziskovanju,
otroci, ki so bili spretnejši, so potrebovali več izzivov in nadgradnje matematičnih nalog.

Zanimiva izkušnja je bila opazovati mlajše otroke, ki se v same dejavnosti prirejanja in
razvrščanja niso vključevali, so pa vseeno opazovali starejše otroke pri igri, ter posegali
po didaktičnem materialu in se z njim igrali, kljub temu, da niso prihajali do »pravilnih«
rešitev. Sklop intenzivnih matematičnih aktivnosti smo izvajali 6 tednov.

Ob izvajanju matematičnih aktivnosti sem otroke tudi fotografirala in tako v njihovem
portfoliu »dokumentirala« njihove dosežke. Na spomladanskih govorilnih urah sem
svoja  opažanja posredovala tudi njihovim staršem, ki so v večini primerov komentirali
v smislu: »A to vse že vi delate?« Nemalokrat so starši sami presenečeni ob spoznanju,
kaj in koliko zmore in zna njihov otrok.

Zaključek
V konceptu »razvojno ustrezne prakse« je poudarjeno, da je: »…učenje interaktivni proces,
zato je pomembno, da vzgojiteljica pripravi dovolj spodbudno okolje, v katerem lahko
otroci raziskujejo. Zelo pomembna je bogata ponudba aktivnosti; pri načrtovanju in
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implementaciji teh sodelujejo otroci. Pomembno je, da imajo otroci dovolj časa za
raziskovanje ob aktivni udeležbi v dejavnostih. Tistim otrokom, ki se sami težko
odločajo, vzgojiteljica pomaga in jih usmerja.« (Bahovec 2004, str. 69).

Menim, da se z matematiko v vsakdanjem življenju v vrtcu res srečujemo vsakodnevno,
vendar pa je naša dolžnost, da otrokom še posebej in načrtno omogočimo pridobivanje
matematičnih izkušenj.

Skozi igro se otrok sproščeno vključi v dejavnosti, tako postane srečanje z matematiko
za otroka  prijetna izkušnja, na podlagi katere bo gradil poznejša spoznanja in znanja.

Vse te zahteve pa zahtevajo od vzgojitelja veliko znanja, spretnosti in senzibilnosti, ki
nam jih Kurikul za vrtce z avtonomijo tudi omogoča.
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Povezovalni kurikulum

Povzetek

Vzgojitelji smo vešči povezovanja področij dejavnosti, saj nam to omogoča, da otrok, na
že znane informacije, navezuje nova znanja, jih poglablja, širi in utrjuje. Zato moramo
skrbno načrtovani, a biti hkrati dovolj fleksibilni, da se odzivamo na želje in potrebe
otrok ter  področja povezujemo tako, da tvorijo smiselno celoto. Otroci nas s svojimi
vprašanji in radovednostjo vodijo iz področja v področje, vzgojitelj pa jih lažje usmerja in
vodi, če ima pred seboj cilje različnih vzgojnih področij. To velja tudi za spodbujanje
matematičnih strategij mišljena.

Ključne besede: zgodnje učenje, povezovalni kurikulum, matematika, gibanje

Novejša spoznanja o razvoju možganov, na katerih slonijo nove metode poučevanja,
nam pričajo o neslutenih možnostih zgodnjega učenja (Gopnik, 2002; Vehovar, 2003).
Dojenčki in malčki niso nebogljena bitja, o svetu, v katerega so vstopili, vedo precej več,
kot smo si do nedavnega predstavljali ali upali misliti, še bolj zanimivo pa je spoznanje,
da imajo že od prvih dni izredno veliko sposobnost za učenje različnih stvari (Drenovec,
2004, povz. po reviji New Scientist).

Zgodnje učenje
Posamezni funkcionalni deli možganov so del centralnega živčnega sistema, ki je
prepleten z velikim številom povezav, te pa se ustvarjajo vse življenje. Največ povezav se
ustvari do otrokovega drugega leta, do sedmega leta pa je ustvarjenih že 70 odstotkov
povezav odraslega človeka (Gardner, 1995). Po desetem letu tiste povezave, ki se niso
uspele povezati, počasi odmrejo (Dryden in Vos, 2001). Obdobje mlajšega otroštva je torej
najpomembnejše za splet bogatega omrežja živčnih povezav, kar imenujemo tudi učenje.
Že vsakodnevno dogajanje in vplivi iz okolja pomenijo za otroka učenje, z dražljaji iz
okolja, spodbudami ob pravem času, pa lahko obogatimo vpliv izkušenj na njegov razvoj.
Za učenje je pomemben čas, obdobje občutljivosti, v katerem je učenje novih sposobnosti
najbolj uspešno. Če otroka učimo novih sposobnosti prezgodaj ali po obdobju
občutljivosti, bo to učenje manj uspešno oz. bo napredek manjši (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2004). Zato je za zgodnje učenje otrok zelo pomembno natančno poznavanje
stopnje razvitosti procesov rasti in zorenja, ki se kažejo skozi razvoj govora in motorike
(Vehovar, 2003). Najprimernejši čas za obvladovanje neke veščine je torej čas, ko se v
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možganih razvija center, ki veščino podpira. Večina dejavnosti je za otroka primernih že
pred vstopom v šolo, le način podajanja mora biti prilagojen starosti.  Vzgojitelj, ki hoče
svoje poslanstvo dobro opraviti, mora pri svojem delu razvijati  razumevanje, uporabo,
kritično analizo in sintezo, razvoj splošnih sposobnosti, otroka mora dobro poznati,
njegove sposobnosti in osebnostne lastnosti, še posebej pa mora poznati učinkovite
načine za spodbujanje otrokovega razvoja in vedeti, zakaj so le-ti učinkoviti (Piciga,
1995).

Povezovalni kurikulum
Interdisciplinarni kurikulum je način načrtovanja in izvajanja kurikula, za katerega je
značilno raziskovanje in pojasnjevanje nekega pojava z zornega kota dveh ali več
znanstvenih disciplin, z uporabo njihovih specifičnih raziskovalnih pristopov in
ključnih konceptov (Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja).

Medpodročno povezovanje posnema resnične življenjske situacije, kar za otroke pomeni
dober zgled in močan motiv za učenje. Razvija povezovanje sorodnih pojmov z različnih
področij in veščine, kot so kritično mišljenje, reševanje problemov, obdelava podatkov,
izvajanje projektnih nalog, aktivno učenje, predstavljanje idej na različne načine,
poslušanje, govorjenje. Temelji na idejah konstruktivizma, ki učenje z razumevanjem
povezuje z razumevanjem pojmov in njihovim povezovanjem v strukture znanja. Takšno
delo zahteva ustrezen izbor ciljev in vsebin različnih področij, vzgojitelj poskuša
določeno vsebino podati čim bolj celostno, njihovo povezovanje, natančno načrtovanje
ter dobro vsebinsko in organizacijsko izpeljavo; pri tem uporablja različne metode in
oblike dela. Tovrsten  pristop je dobra priprava na vseživljenjsko učenje (Hodnik Čadež,
študijsko gradivo).

Ključni dejavniki interdisciplinarnega pristopa so projektno delo, različni viri,
povezovanje pojmov, tematske enote kot načelo organizacije dela v vrtcu, fleksibilen
urnik in fleksibilna organizacija dela v vrtcu. Pri tem gre za zavestno uporabo metodik
in jezikov različnih disciplin pri odkrivanju skupne teme in skupne izkušnje pri
reševanju problema (prav tam).

Prednosti medpodročnega povezovanja so predvsem manjši obseg vsebin, saj se cilji
nekaterih področij dejavnosti prekrivajo, poenotenje strokovne in didaktične
terminologije, transfer znotraj posameznega področja in med področji, celostno
dojemanje sveta, realne in domišljijske povezave, transfer znanja in procesov,
izkušenjsko učenje in problemske situacije ter diferenciacija in individualizacija (prav
tam).

Pridobivanje matematičnih izkušenj
Otrok se z matematiko sreča že zelo zgodaj, pridobivanje matematičnih izkušenj pa v
predšolskem obdobju igra pomembno vlogo. Število, oblike, orientacija v prostoru in
merjenje so vsebine, s katerimi je nenehno v stiku, a si jih tudi precej priredi. V vrtcu
otroka sistematično seznanjamo z matematiko; ob upoštevanju otrokovih izkušenj,
predznanja, interesov in potreb poskušamo organizirati takšne matematične situacije,
ki so otroku blizu, so smiselne in ga pritegnejo (Hodnik Čadež in Filipčič, 2002). V
nadaljevanju predstavljamo aktivnosti, ki temeljijo na povezovanju področij matematike
in gibanja. Izsledki študij namreč kažejo, da je učenje z gibanjem bolj uspešno kot
učenje v klasični šolski situaciji (Kavčič, 2005; Vehovar, 2003), saj je motivacija otrok
običajno višja, gibanje je igra, ki je zabavna in polna čustev, teoretične pojme in znanja,
ki se jih dotaknejo čustva, si laže in dobro zapomnimo, otroci so bolj pozorni in bolj
sodelujejo (Kavčič, 2005).
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Če povežemo področji matematike in gibanja pri pripravi in realizaciji planinskega
izleta, otrok lahko načrtuje želeno športno aktivnost, premisli zaporedje dogodkov, jo
izpelje in premisli o tem, kaj vse je opravil; opazi, da je včasih več možnih rešitev za
dosego cilja oz. da lahko do cilja pride na več možnih načinov; razloži drugim svoj načrt;
opazuje in izkusi zaporedje dogodkov, se pogovarja o njihovi medsebojni povezanosti in
uporablja izraze za pojme najprej, potem, pred, preden, za, zatem, nazadnje; pred
odhodom šteje otroke v skupini, šteje dečke in deklice, šteje nahrbtnike, kape, čevlje,
športne copate, kratke in dolge hlače; pri malici šteje plastenke vode, sokove, sendviče,
bombone; na avtobusu šteje potnike, sedeče, stoječe …; šteje podobne objekte na poti:
drevesa, oblake, hiše, avtobuse …; šteje urejene reči in neurejene objekte; na poti opazuje
rabo simbolov in sodeluje v pogovoru o pomenu simbolov (prometni znaki, oznake na
avtobusni postaji, oznake na začetku planinske poti, oznake po poti, na embalaži malic);
pri igrah na poti izšteva; prepoznava števila na avtobusih, hišne številk; šteje predmete
v skupinah, ko je večjo skupino razdelil, posebej šteje manjše skupine v večji skupini
(posamezne vrste dreves, cvetic med celoto); ureja zbirke predmetov iz narave, jih
prešteva in primerja z vrstniki; odgovarja na vprašanja odraslega, ki se začnejo z zakaj;
napoveduje rezultat; opazuje vzorce; rabi izraze za opis geometrijskih in fizikalnih
lastnosti ter položaja; se igra z različnimi snovmi; opazuje simetrijo v naravi, se postavlja
v različne položaje ter opazuje in raziskuje okolico; hodi po označeni poti; se uči pojma
levo in desno ter orientacije v naravi; z vzpetine opazuje, kje je, glede na vrtec; riše načrte
po svoji zamisli in po spominu, se igra z zemljevidi in jih riše, izdeluje makete; po poti in
na cilju se igra igre z navodili; razporeja predmete v skupine glede na lastnosti; rabi
izraze za primerjanje objektov po geometrijskih lastnostih; meri s priročnimi sredstvi …
(Kurikulum za vrtce, 1999).

Zaključek
Sodoben izvedbeni kurikulum zahteva visoko usposobljenega vzgojitelja, ki pozna
učinkovite načine za spodbujanje otrokovega optimalnega razvoja; pozna teoretična
izhodišča posameznih vsebin, ve, kako teorijo povezati s prakso, pri obravnavanju
vsebin posameznega področja zna poiskati povezave z drugimi vsebinami ter
dopolnjevati in prepletati cilje, je razmišljujoči praktik in vseživljenjski učenec, ki
spremlja razvoj stroke in je aktiven kreator svojega profesionalnega razvoja.
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Barve

Povzetek
Namen in cilj referata je predstaviti in opisati čim več različnih oblik matematičnih
dejavnosti, ki smo jih razvijali skupaj z otroki, starimi od 2 do 3, 5 let. Poudarek je bil
tudi na preučevanju v kolikšni meri in na kakšen način lahko igre z matematičnimi
vsebinami uporabljamo in vpletamo v druga vsebinska področja predšolske vzgoje.

Ključne besede: matematika, igralne dejavnosti, področja dejavnosti v vrtcu.

Uvod
Matematika je področje, ki otroka spremlja že v njegovem najzgodnejšem času življenja.
Otrok preko opazovanja, primerjanja, jezikovnih interakcij, igralnih dejavnosti
spoznava in pridobiva izkušnje, ki se navezujejo na dana področja: spoznava barve,
oblike, števila, odnose, velikosti, razvršča, prikazuje s simboli, opisuje, se pogovarja,
»šteje«. Vse te matematične izkušnje in znanja pridobiva v vsakdanjih dejavnostih v
katere je vpet. S tem, ko otrok pridobiva matematične izkušnje, hkrati razvija tudi svoje
strategije matematičnega mišljenja. Da pa lahko pridobiva nove izkušnje, znanja,
spretnosti, razvija in nadgrajuje matematične strategije mišljenja pa je pomembna vloga
vzgojitelja. Saj le ta s skrbno načrtovanimi vsebinami in dejavnostimi spodbuja celostni
razvoj otroka. Pri tem mora biti pozoren, da omogoča otroku aktivno vlogo ter
participacijo v vseh igralnih vsebinah in dejavnostih, ki jih načrtuje. Kajti matematika
je področje, ki jo pri otroku razvijamo in spodbujamo v interakciji z ostalimi področji
(gibanjem, jezikom, umetnostjo, družbo in naravo) ter ostalimi igralnimi dejavnostmi.
Področje matematike pa je močno prisotno tudi pri vseh dnevnih rutinah (oblačenje,
obuvanje, osebna higiena, prehranjevanje), kjer ima otrok aktivno vlogo sodelovanja.
Dejavnosti morajo biti načrtovane tako, da otroka motivirajo, izhajajo iz njegovih že
doseženih znanj in spretnosti, ga spodbudijo in miselno aktivirajo, ter ustvarijo pogoje
s katerimi dosežemo načrtovane cilje. Hkrati pa pri otroku spodbujajo veselje in željo po
sodelovanju in nadaljnem raziskovanju.

V prispevku bom prikazala, kako smo spoznavali barve, katere dejavnosti so bile
vključene ter aktivno vlogo otrok, saj so vsakodnevno prihajali do novih spoznanj in
miselnih vprašanj, ki so bili osnova za nadaljne odkrivanje in razvijanje dane tematike.
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Prednostna naloga je bila: spoznavanje naravoslovja in matematike v interakciji z
ostalimi področji: gibanjem, naravo, družbo in umetnostjo.

Uvod v temo smo pričeli z branjem in ogledom slikanice »Barve mavrice«, avtorice
Jennifer Moore – Mallinos. Slikanica je bila otrokom nadvse zanimiva, spodbujala jih
je k odprtim vprašanjem, jih miselno spodbudila k opazovanju okrog sebe, hkrati pa so
jim bila postavljena različna odprta vprašanja. Knjiga prikazuje barve in različne
možnosti uporabe, zato se je iz dane teme in knjige razvil dvo mesečni projekt, ki je
vključeval vsa področja in razvijal tudi vsa čutila pri otrocih. Otroci so preko dejavnosti
spoznali, kaj vse potrebujemo, da lahko vidimo barve (svetlobo). Do teh spoznanj smo
prihajali preko različnih eksperimentov, ki smo jih skupaj izvajali.

Igre so bile vodene oz. so jih otroci sami razvijali. Materiali, ki smo si jih z otroki skupaj
pripravili, so služili kot sredstva še v ostalih igralnih kotičkih. Otroci so uporabljali
pripravljena sredstva (barvne steklenice, natrgane barvne lističe,…) v vseh igralnih
vsebinah. Naj omenim naslednje: simbolna igra v kuhinji, igre po kotičkih (spiralo z
barvnimi krogi), didaktična igra – sadje na ujemajočo barvno podlago, polaganje lego
gradnikov na izdelano barvno podlago, lego gradniki, leseni barvni gradniki, polaganje
barvnih lističev na ujemajočo se barvno podlago, vtikovanje barvnih žebljičkov. V vseh
teh igralnih kotičkih so otroci razvijali tudi sodelovanje med sovrstniki, tvorili dialoge,
skupaj iskali rešitve ter si pomagali. Kdor pa je želel pa se je igral vzporedno igro –
individualno, v dvojici, oziroma z več otroki skupaj.

Področja dejavnosti v vrtcu

Likovna dejavnost: Lepljenka z barvnim papirjem

Tema: barve

Likovna tehnika: lepljenka z barvnim papirjem (trganka v kombinaciji z rezanko).

Korelacija z ostalimi področji: jezik, matematika., narava

Metode dela:

- demonstracija;

- razgovor.

Oblika dela:

- individualno in

- delo v dvojicah.

Sredstva:

- kolaž papir, škarje, lepilo, podlaga.

Metodični postopek likovne dejavnosti:

- Otroci so preko pogovora spoznavali barve, poimenovali osnovne barve barvnega
papirja (rdeča, oranžna, zelena, modra, rumena).

- Barvni papir so natrgali na koščke, pri tem pa opazovali spreminjanje velikosti
papirja (manjši, večji, cel, razdeljen na več delov).

- Natrgan papir so nato lepili na pripravljeno osnovo. Pri tem pa postopno jemali
koščke papirja, ki so ga vsakega posebej nalepili na podlago.

- Po končanem delu so za seboj uredili prostor (pospravili material).

Kotički:
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1. Igra z natrganimi oz. narezanimi kosi barvnega papirja.

Otroci so si natrgali papir, kjer so imeli v tem kotičku možnost igre z njim
(presipavanje, polnjenje, praznjenje).

2. Lepljenka

Lepljenje barvnih kosov na pripravljeno podlago.

Odtiskovanje barv- odtiskovanje dlani s tempera barvami

Tema: barve mavrice

Cilj:

 - razvijanje ustvarjalnosti

- Spoznavanje snovi, kako spreminjajo lastnosti barve.

Operativni cilj:

- otrok se svobodno igra z mokrimi barvami.

- Otrok se ustvarjalno izraža preko njih s pomočjo odtiskovanja dlani, ki jih pobarva
z različnimi debelinami čopiča;

- Otrok razvija taktilni občutek na dlani ter razvija senzomotorično zaznavanje
barv na dlaneh;

- Otrok pridobiva izkušnje z intenzivnimi barvami, ki jih odtiskuje na podlago.

- Otrok opazuje spremembo lastnosti barve  (nastanek novega barvnega odtenka).

- Otrok raziskuje in manipulira z odtiskovanjem barv.

Metoda dela: demonstracija, pogovor, eksperimentiranje oziroma praktično likovno
izražanje.

Oblika dela: individualna, skupinska.

Medpodročno povezovanje: kemija, matematika, gibanje (razvoj fine motorike).

Metodični postopek:

- Z otroki smo pripravili prostor in sredstva. Otroci so si nadeli zaščitna oblačila.

Otroci so po pripravi barv, ki so jih pomagali
zmešati, samostojno nanašali s čopiči
različnih debelin barve (rdečo, modro,
rumeno, zeleno). Pri tem so bili spodbujeni
k opazovanju, kaj se zgodi, če zmešamo med
sabo rumeno+ rdečo, rdečo+modro,
rumeno+ modro). Otroci so raziskovali z
ustvarjalnim nanašanjem dlani nastanek
novih barv oz . nezmešanih barv. Pri tem so
manipulirali z barvami in raziskovali.

Mešanje barv v plastenke

Tema: barve

Področje: zgodnje naravoslovje – kemija (mešanje barv v plastenke)
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Cilji:

- spoznavanje snovi -  barve.

Operativni cilji:

- K: otrok odkriva, kako se barve mešajo z vodo;

- K:otrok opazuje prelivanje barv v plastenki;

- J, M:otrok poimenuje barve;

- J: otrok komunicira z ostalimi sovrstniki in odraslimi pri igri;

- J: otrok išče nove možnosti igranja z plastenkami, ter ustvarjalno razvija novo
igro.

- D: Otrok sodeluje z ostalimi sovrstniki in postavlja pravila igre.

Metode dela: - razgovor, opis, eksperimentiranje, demonstracija.

Korelacija z ostalimi področji: matematika, jezik, družba.

Oblika dela: skupinska, individualna, v dvojicah

Sredstva: voda, tempera barve, plastenke.

Metodični postopek:

- Z otroki smo pripravili prostor in sredstva (plastenke, vrč vode, in tempera barve).

- Z otroki smo v vsako plastenko vlili določeno barvo, ki smo jo pri tem poimenovali
(modra, rdeča, vijolična, zelena, rumena). Pri izvajanju eksperimenta se je z otroki
razvijal razgovor, »kaj opazijo, kaj se dogaja v plastenki,..« otrok je spoznaval kaj
je polno- prazno. Otrok je opazoval spreminjanje stanja v steklenici. Otrok je
spoznaval, da se barva spremeni, ko dolivamo vodo. Otrokom so bila postavljena
vprašanja »ali lahko dobimo nazaj brezbarvno vodo in samo tempero barvo?«.
Otrok je po končani pripravi barvnih plastenk razvijal igro, opazoval in se igral
z barvnimi plastenkami.

- Otrok je poiskal možnost nove uporabe plastenk v igri. Polagal na ujemajočo se
barvno podlago. Otrok je sam poiskal možnost igre še z ostalimi predmeti v
igralnici (krožniki, okrogli barvni vtikanci), ter iskal pare enake barve.

Gibalne dejavnosti:

- Igre s padalom, prepoznaj barvo preko gibanja, igra z obroči, igra z baloni.

Cilji:

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok ter razvijanje gibalnih
sposobnosti.

Operativni cilji:

- Otrok preko gibalne dejavnosti spoznava barve.

- Otrok razvija medsebojno sodelovanje;

- Otrok razvija gibalne spretnosti (spretnost, ravnotežje, hitrost, odzivnost).

- Otrok razvija lokomocijo (tek po prstih, hojo, tek, poskoke) – naravne oblike
gibanja.

- otrok preko gibanja spoznava barve ter jih poimenuje.
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Medpodročna povezava:

- jezik, družba.

Metoda dela: demonstracija, aktivno vloga otroka.

Oblika dela: skupna.

Metodični postopek:

Padalo:

- otrok se je navajal na pravilno držo padala. Sledil skupinski igri s padalom.
Izvajali so po navodilu (delamo valove, gobico, frizer, skrivanje pod padalom). Pri
tem smo poimenovali, katero barvo kdo drži, kdaj se skrijejo pod padalo otroci
določene barve.

Prepoznaj barvo – preko gibanja: med gibanjem izkličemo barvo (npr. rdeča, rumena,
modra….). Otroci so se med gibanjem dotaknili vsakega predmeta, oz. oblačila, ki je bilo
izklicano p poimenovano barvo.

Igra z obroči:

- Otroci so pri igri uporabljali barvne obroče.

- Obroče so kotalili, podajali, skakali vanje, tekali okrog njih. Ko se se naigrali
manipulacije z obroči, so prešli v igro  - ptički v gnezda. Vsi otroci so na znaka
»ptički iz gnezda zleteli, na znak ptički v gnezda«, pa so se vrnili nazaj. Pri igri sem
jim postopno jemala obroče. Otroci so se morali pridružiti ostalim sovrstnikom
ter deliti obroče z njimi. Pri tem smo z otroki poimenovali barve gnezd. Igra smo
nato še nadgradili. Otrokom se poda navodilo, da zletijo iz gnezda samo otroci
(npr. modrega gnezda in rdečega,…)

Igra z barvnimi baloni

- Z otroki prenašamo balone iz enega dela telovadnice na drugega;

- Odbijamo balone;

- Izvajamo razgibalne vaje;

- Podajamo balone, mečemo, prijemamo, kotalimo.

Zaključek
Pri načrtovanju dejavnosti je zelo pomembna odzivnost na otrokova zanimanja. Otroci
nam pokažejo svoje potrebe, zanimanja in če pri tem izhajamo iz njihovih interesov,
znanj, potreb, potem se otroci aktivno vključujejo in so enakovredni partnerji pri
soustvarjanju vsakodnevnega okolja, dejavnosti, in sredstev. Otroci pri vseh dejavnostih
uporabljajo matematiko in se je učijo preko igre. Ob igri razvijajo svoja znanja, čutila,
spretnosti, ustvarjalnost, matematične strategije mišljenja, ter razvijajo tudi socialne in
emocionalne spretnosti s sovrstniki in odraslimi. Pomembno je, da se kot odrasli
aktivno vključujemo v otrokovo igro in jo bogatimo z matematičnimi cilji ter, da smo
pozorni, da pobuda igre še vedno temelji na izhajanju iz otroka. Pri vseh dejavnostih je
pomembno tudi ponavljanje dejavnosti, stopnjevanje težavnosti in predvsem, da otroka
vodimo, da pride sam do rešitev in odgovorov, kajti le tako lahko doživi ponos in uspeh
svojih dobrih rešitev.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (2009). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
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Mali koraki od socialnega učenja do
matematike

Povzetek
V referatu je prikazano, kako lahko jezikovne  vsebine izrabimo za  socialno učenje in
utrjevanje matematičnih pojmov.  Ker je to za predšolske otroke zahtevna naloga,  jih je
potrebno navajati na sodelovanje in medsebojno pomoč pri realizaciji nalog. To so
dejavnosti, ki posredno vplivajo tudi na spodbujanje in oblikovanje pravil v oddelku ter
razvijajo prijateljske odnose med otroki. Vsebine so izbrane tako, da vzgojitelj razvija
elemente socialnega učenja in utrjuje matematične predstave.

Ključne besede: štetje, merjenje, tehtanje, primerjanje, razvrščanje,  pravila, prijateljstvo,
čustva.

Pomen matematike za otroke
Majhni otroci veliko opazujejo, preizkušajo in spoznavajo lastnosti predmetov z vsemi
svojimi čutili: vid, sluh, vonj, okus, otip. Ob tem pa pozabljamo na otrokova čustva, ki
imajo zelo velik vpliv na otrokovo motivacijo in usmerjanje njegove pozornosti na
posamezne lastnosti, položaje in stanja teles. Tako si lahko že triletni otroci poleg
igrače najdejo soigralca, saj lahko mislijo in ravnajo tako, da sočasno upoštevajo oboje.
Naučijo se dajati in sprejemati, govoriti in poslušati (Ferber 1990).

Predhodniki števil so pravljice, zgodbice, pesmice in izštevanke,  ki so povezane s
številom tri, pet, sedem in jih lahko spretno uvrstimo v matematične igre za otroke.
Štetju podobna so poimenovanja, ki jih lahko v vrtcu vsakodnevno izrabljamo:

- dve smeri: naprej, nazaj, levo, desno;

- trije obroki hrane: zajtrk, kosilo, večerja;

- štirje letni časi: pomlad, poletje, jesen, zima;

- pet prstov na roki: palec, kazalec, sredinec, prstanec, mezinec;

- sedem dni v tednu: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota …

Tako lahko matematiko vključujemo v vsakodnevne situacije v vrtcu in pomagamo
otrokom pridobivati  matematične izkušnje, spretnosti in znanja preko igre. Ker je
matematika vezana na pogovor, ki je najbolj učinkovit, ko je individualen, je še posebno
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pomembno, da vzgojiteljica izkoristi vsak ugoden čas otrokovega bivanja v vrtcu. Pri
tem ji bo pomagalo tudi kvalitetno urejeno matematično okolje (Otrok v vrtcu, 2006).

Organizacija bogatega matematičnega okolja v oddelkih
V treh oddelkih so vzgojiteljice izdelale načrt vzpodbudnega matematičnega okolja v
svojem oddelku:

- oddelek 2 – 3 letnih otrok: s simbolnimi slikami opremljeni kotički, simbolne
slike na vratih igralnice, umivalnice in garderobe, simbolne slike na zabojih z
igračami, veliko naravnega in odpadnega materiala za štetje, klasificiranje,
urejanje in primerjanje…

- oddelek 3 – 4 letnih otrok: plakati o aktualnih tedenskih vsebinah: simboli za
spremljanje vremenskih pojavov, simboli iz znanih govornih vsebin, piktogrami
o pravilih v oddelku…

- oddelek 5 – 6 letnih otrok: simboli o dovoljenem številu obiskovalcev v
posameznem kotičku, puščice gibanja po prostoru, slikovna abeceda, slikovne
ilustracije števil, tehtnice in metri, maketa garderobe, telefoni, grafični prikazi
čustev…

Lutkovna igrica Brundo na Gugalnici (besedilo Helen Bechler - v prevodu
Nika Grafenauerja)
V sklopu prednostne naloge Socialno učenje, so vzgojiteljice zaigrale lutkovno igrico
Brundo na gugalnici in jo uporabile v vseh oddelkih za utrjevanje malih korakov od
socialnega učenja do matematike. Kot strokovna sodelavka sem sodelovala s
povezovanjem odraslih v oddelkih med seboj, delala povzetke in pomagala pri realizaciji
nekaterih praktičnih matematičnih nalog.

Vsebino smo izrabili za razgovore o čustvih otrok, za utrjevanje pojma prijateljstva in
povezali s področjem matematike. Skupni cilj je bil doživljanje matematike kot prijetne
izkušnje, hkrati pa otrokom ponuditi najrazličnejše možnosti za vzpostavljanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (Kurikulum …, str. 51./64.).
Matematične vsebine smo prilagodili otrokovim intelektualnim in socialnim
sposobnostim. Pri realizaciji smo upoštevali starost otrok in socialne izkušnje, ki so si
jih otroci pridobili v družini in vrtcu. Vse elemente smo povezali z oblikovanjem pravil
v oddelku in bogatenjem interakcij z otroki in med otroki. Za  zgodbo »Brundo na
gugalnici« smo se odločili zaradi njene ugodne čustveno-socialne klime in številnih,
raznolikih elementov področja matematike.
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Kalejdoskop dejavnosti

Primerjava odzivov in aktivnega učenja otrok
Motivacija in aktivnost otrok se po svoji intenziteti ni razlikovala v oddelkih. Razlike so
bile le v času trajanja posameznih aktivnosti v oddelkih. Aktivno učenje otrok je potekalo
v vseh oddelkih, saj so bile vzgojiteljice posebno pozorne na to, da so otroke spodbujale
z odprtimi vprašanji. Tako so:

- otroci v oddelku 2 – 3 so utrdili pojme: na, pod, v, pred, za…, tudi razvrščanje po
velikosti, teži in barvi jim ni delalo težav. Največ težav so imeli pri razvrščanju
medvedkov v škatle, saj so morali pozorno poslušati navodila, izbrati enega (ali
dva) medvedka in ga prenesti v škatlo, kjer je bilo enako število medvedkov (slik
na škatli).

- otroci v oddelku 3 – 4 niso imeli težav pri uporabi predlogov: pred, za, pod, na.
Težave so pojavile pri polaganju slike medvedkovega prijatelja na nasprotno
stran gugalnice, med tem ko jim manipuliranje (štetje) z medvedki do štiri ni
delalo nobenih težav. Največji interes in aktivnost otrok pa je bil pri tehtanju in
primerjanju teže medvedkov.
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- otroci v oddelku 5 – 6: so pokazali veliko aktivnega učenja pri vseh matematičnih
vsebinah. Obvladali so štetje posameznih elementov in kombiniranje števila teh
elementov na dveh medvedkih. Vsi otroci so razumeli izraz »nasprotna« stran
gugalnice, levo in desno stran pa je poznalo le nekaj posameznikov. Največja
aktivnost je bila pri delu v tandemu, kjer so otroci s prijateljem tehtali vnaprej
pripravljene predmete in beležili rezultate na delovnih listih. Stolpčni diagram je
bil stična točka med socialnim učenjem in matematiko, saj je spodbudil otroke k
poglabljanju vsebin iz obeh področij dejavnosti.

Socialno učenje in matematika
Z vzgojiteljicami smo ves čas sodelovali, primerjali rezultate, se dogovarjali, poglabljali
teme, iskali stične točke in beležili ugotovitve. Projekt je imel pomembno vlogo tudi pri
povezovanju in dogovarjanju odraslih oseb v posameznih oddelkih in tako vplival na
kvaliteto odnosov. Ugotovili smo, da imata matematika in socialno učenje veliko stičnih
točk, saj pomagata otrokom na zanimivejši način utrjevati matematične pojme, hkrati
pa jih navajata na sodelovanje, dogovarjanje, pomoč in upoštevanje pravil pri reševanju
zahtevnih nalog. Večino nalog so otroci opravljali v manjših skupinah, starejši otroci
pa v tandemih, zato so morali biti strpni drug do drugega in upoštevati dogovorjena
pravila v oddelku.

Literatura
Ferbar, J. (1990). Štetje. Novo mesto: Pedagoška obzorja.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana. Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Otrok v vrtcu: Priročnik h kurikulu za vrtce. (2001). Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor: Obzorja.
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Spodbujanje matematičnega mišljenja
s pomočjo didaktičnih iger

Povzetek
Na začetku šolskega leta 2010/2011 smo se v Vrtcu Ciciban, natančneje v Enoti Ajda
odločili, da bomo izvedli projekt »Didaktična igrača« in da bomo poleg razstave igrač
izdale tudi zbornik, kar se mi je zdela enkratna priložnost, da s tem referatom
predstavim pomen in cilj tega projekta. Vsekakor ta projekt združuje veliko vidikov in
področji: sodelovanje med strokovnimi delavci in otrocih, ekologija (izdelovanje igrač iz
odpadnih materialov – recikliranje), ustvarjalnost, razvijanje spretnosti in sposobnosti
otrok, uresničevanje kurikularnih ciljev ipd. V svojem prispevku pa bom poudarila
predvsem pomen didaktične igrače, ki spodbujajo otroke k matematičnemu mišljenju.

Ključne besede: didaktična igra, matematični kotiček, mišljenje mlajših otrok,
matematika v vrtcu, matematično mišljenje.

Začela bom z vprašanjem, kaj pravzaprav otroka spodbudi k razmišljanju in odkrivanju
novega. Zelo pomembno in ga z namenom postavljam na prvo mesto je spodbudno
učno okolje. V spodbudnem okolju pa je pomembno, da je aktivnost otrok, njihovo
aktivno raziskovanje z vsemi čuti vselej prisotno. Le z aktivnim delovanjem na vseh
področjih otrok lahko pridobiva izkušnje in razvija samostojnost pri reševanju
problemov.

»Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je moč nekatere naloge,
vsakodnevne potrebe rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije mišljenja.
Vesel je, ko najde rešitev, zato praviloma išče še nove in nove situacije, ki so vsakič
znova izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditve njegovega načina in
smeri razmišljanja.« (Kurikulum …, 1999, str. 64). Kot spodbudno učno okolje, ki
spodbuja spoznavanje osnovnih matematičnih konceptov je organiziranje
matematičnega kotička v igralnici. Hansen in soavtorji (2000) govorijo o didaktičnih
sredstvih, ki ne bi smela manjkati v nobenem matematičnem kotičku: kocke, liki z
različnimi lastnostmi, domine, oprema za merjenje (tekočin in suhih snovi), loto,
vstavljanke, ure, kovanci/gumbi, igre s kocko (barvno ali številsko), sestavljanke.
Poudarjajo tudi povezovanje med drugimi področji: umetnost (barve, masa za
oblikovanje, oblike),  naravoslovje (igra z naravnimi materiali), jezik, gibanje in družba.
Če vase to povzamem, torej v matematičnem kotičku ne sme manjkati didaktičnih iger.
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Otrok šteje, prireja 1 – 1, razvija miselne operacije,
ki so osnova za seštevanje in odštevanje

Seveda pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da vzgojitelji lahko skupaj z otroki izdelamo
veliko preprostih, zanimivih in poučnih materialov za razvijanje matematičnega
mišljenja, usvajanje matematičnih pojmov in učenja matematike in kar je najboljše,
otroci lahko sami oblikujejo koncept in pravila igre. Ko otroku omogočimo vse to, pa se
nam porodi novo vprašanje,  kaj se takrat dogaja v otrokovih glavah/ možganih.

»Mišljenje mlajših otrok je vsekakor mešanica presenetljive logike in nelogičnosti,
sposobnosti in nesposobnosti ter domišljije« (M. Perger. Kuščer 1999, str. 35).

Razlage o tem, kaj pravzaprav otrok razume in česa ne, so različne, saj so odvisne od
teorij. Povzela bom nekaj misli iz teorij Vygotskega in Piageta, ki sta najbolj vplivni
teoriji kognitivnega razvoja.

Piaget znanje razume kot proces pridobivanja informacij s pomočjo miselne in fizične
dejavnosti. Razvoj je torej pred učenjem – otrok mora najprej doseči določeno razvojno
stopnjo, da se lahko sproži proces učenja (Horvat, Magajna 1989).

»Vygotski pa poudarja socialno interakcijo v procesu »konstrukcije« znanja. Je razlika,
kaj otrok zmore sam in kaj pod vodstvom. Njegov koncept možnega razvoja temelji prav
na socialni interakciji« (Perger. Kuščer 1999, str. 41).

Povezava dveh matematičnih vsebin: geometrija in vzorci,
otrok izdela oziroma nadaljuje vzorec iz različnih geometrijskih teles.
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Torej je pri didaktičnih igrah zajeta tako teorija Piageta – didaktične igre prilagojene
stopnji razvoja oziroma starosti otrok – kot tudi teorija Vygotskega – didaktične igre v
večini spodbujajo učenje v socialni interakciji. Vsekakor pa je zelo težko izpostavit
samo en del razvoja, torej samo kognitivni razvoj, saj vemo, da otrok deluje zelo celostno
(biosocialni razvoj, psihosocialni razvoj, dednost, okolje) in prav to celovitost otroku v
predšolskem obdobju nudi prav igra.

Igra, ki  spodbuja razvoj otrokovega matematičnega mišljenja in izražanja ter da otrok
preko njih spoznava osnovne matematične koncepte, pa mora biti načrtovana. V
Kurikulumu za vrtce (1999) so navedeni globalni cilji za področje matematike
(seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, razvijanje matematičnega izražanja,
razvijanje matematičnega mišljenja, razvijanje matematičnih spretnosti, doživljanje
matematike kot prijetne izkušnje) in matematične vsebine (urejanje, razvrščanje, števila,
štetje, vzorci, geometrija, merjenje) (Kurikulum …, 1999), ki so nam lahko v pomoč pri
izdelovanju koncepta didaktične igre.

Za zaključek pa bi morda pozvala vse kolegice in kolege, da poskusijo s takim ali
podobnim projektom, ki smo ga izvedli pri nas v vrtcu. V zbornik »Zbirka didaktičnih
iger« smo zbrali raznolike didaktične igre, ki so bile izdelane predvsem iz odpadnega
materiala, a so kljub temu privlačne za otroke in njihovo igro. Razvrstile smo jih na igre
za prvo starostno stopnjo in na igre za drugo starostno stopnjo. Pozorne smo bile, da
smo izdelale igre, s pomočjo katerih dosegamo kurikularne cilje različnih področjih;
prevladovalo je sicer matematično področje, ki pa se skoraj vedno povezuje z drugimi
področji. Naš cilj je bil tudi, so bili otroci pri tem projektu zelo aktivni. Pomagali so pri
izdelavi, zbiranju materiala, izmišljanju pravil ipd. Vsekakor pa so bili najbolj aktivni
tudi kasneje – pri sami igri. Otrokom so igre na voljo še danes. Med seboj si jih
izposojamo in tako poudarjamo tudi solidarnost. Spodbujamo tudi medgeneracijsko
sodelovanje (mlajši – starejši otroci).

Zaključek
Vidimo, da je matematično področje tisto področje, kjer je uporaba didaktičnih
materialov še posebno pomembna, saj otroku na nevsiljiv, privlačen način spodbuja, da
preko igre ali pri vsakodnevnih izkušnjah pridobivajo znanja in spretnosti, ki so
potrebni za spoznavanje osnovnih matematičnih pojmov in spodbujajo k
matematičnemu razmišljanju. Matematika od otrok zahteva vztrajnost, natančnost in
iznajdljivost, zato moramo odrasli pri doseganju želenih ciljev izbrati ustrezno
motivacijo, kar didaktične igre zagotovo so.

Otrok upošteva navodila na kocki, šteje zamaške, primerja količino (več, manj, enako)
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Živali pri babici zimi

Povzetek
V referatu bom opisala povezavo matematike s področjem jezika. Otroci se velikokrat
spontano igrajo, a se  niti ne zavedajo, da ob igri uporabljajo matematične izraze.
Sestavljanje večjih in manjših stolpcev iz pisanih kock, primerjanje otrok med sabo po
velikosti, pospravljanje igrač, ugotavljanje koliko predmetov je v zaboju itd. Vse to so
primeri učenja, ki sodijo v matematiko. Predstavila bom proces dejavnosti, kako otroci
razvrščajo, iščejo vsiljivca, spoznajo ritem, vrstični in stolpčni diagram.

Ključne besede: matematika, zgodba in dejavnosti.

Uvod
Motivacija za nastanek projekta je bilo sneženje. Pri opazovanju sneženja sem otroke
spraševala, kakšne barve je,  kakšnega vonja in okusa je, kaj, se z njim zgodi, če ga
prinesemo na toplo in če kdo pozna kašno zgodbo/pravljico, ki pripoveduje o snegu,
snežaku, sneženih kepah itd. Otroci so našteli nekaj literarnih del, ob tem so vsi navedli
vsebino knjige Živali pri babici Zimi. Tako smo načrtovali projekt, ki je zagotavljal
visoko stopnjo otrokovega sodelovanja v pridobivanju informacij, izkušenj s poudarkom
nastajanja novega znanja, novih predstav in pojmov. Projekt sem izvedla z otroki, starimi
5 - 6 let. Ves čas sem skrbela, da so imeli veliko možnost izbire sredstev (bogato učno
okolje) in možnost soodločanja o poteku dejavnosti. Pri tem sem upoštevala njihov
razvoj, razlike v predznanju in želje. Oddelek je obiskovala deklica z dawnonim
sindromom, zato je bilo v naše raziskovanje vključeno veliko individualnega dela.

Vloga odraslih
Jaz kot vzgojiteljica,  pomočnica vzgojiteljice in starši imamo pri matematičnih
dejavnostih zelo pomembno vlogo. Iskati moramo zvezo med matematiko in
vsakodnevnim življenjem otroka v vrtcu in doma. Opazovati moramo otroka pri igri, da
mu v najprimernejšemu trenutku (glede na razvoj in zanimanje otroka) pomagamo
razširiti matematično znanje. Z otrokom se moramo veliko pogovarjati. V pogovoru
lahko mimogrede uporabljamo matematične izraze. Otroci lahko opišejo možen način
reševanja problema, štejejo ipd. Vse dejavnosti, ki nastopajo, so le ideje za delo. Ponujene
so tako, da ima otrok možnost izbire, v obliki dejavnosti, ki dopušča dinamično
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prilagajanje težavnosti naloge otroku. Ob matematičnih dejavnostih se mora otrok
dobro počutiti, biti mu morajo v veselje, doživeti mora uspeh ob svojih rešitvah. Zaradi
omenjenega je pomembno, da odrasli sprejemamo otrokove napake kot priložnost za
napredovanje. Otroku omogočimo, da sam spozna, da je rešitev napačna in ustvarimo
situacijo, v kateri otrok pride do pravilne rešitve ( Kurikulum za vrtce 1999).

Projekt Živali pri babici Zimi

Pri načrtovanju projekta sem upoštevala vse etape. Vprašali smo se, kaj želimo, kako
bomo izvedli, kdo bo kje sodeloval, kje se bo izvajalo ter kdaj in s čim.

Globalni cilj: razvijanje matematičnega mišljenja.

Cilji:

- razvrščati oblačila po štirih barvah (rdeča, modra, rumena in zelena ),

- odkrivati vsiljivca,

- spoznati vzorec in ritem,

- izdelati figurni vrstični prikaz rokavic po barvah in

- izdelati figurni stolpčni prikaz kap po barvah.

Seveda sva s pomočnico otrokom pripravili plakat, katerega osnova je struktura
projekta po etapah. Plakat nam pomaga pri usmerjanju in usklajevanju, predvsem pa
informiranju otrok do kod smo prišli, kaj smo že opravili in katere naloge so še pred
nami. Plakat je zgoščena informacija, zato ga opremimo likovno in pisno. Projekt sem
pričela s pripovedovanjem zgodbe Živali pri babici Zimi. Zgodbo sem otrokom
posredovala ob prikazovanju aplikacij. Bistvo zgodbe je, da je živali pričelo zebsti, ker je
zunaj zima. Odhajale so k babici Zimi po toplejše kožuhe. Po zgodbi sem otrokom
postavljala vprašanja: »Kako se mi sedaj oblačimo?  Zakaj se tako oblačimo?« Po
pogovoru preidemo na izvajanje dejavnosti. Te dejavnosti so se časovno odvijale po
logičnem zaporedju.

Dejavnosti, ki so sledile

Razvrščanje
Otroci razvrščajo oblačila, ki so obešena na vrvici v igralnici po barvi v posamezne
košare ustreznih barv (rdeča, modra rumena in zelena). Na vrvici je obešeno 22 različnih
oblačil tako po barvi kot po namembnosti (šali, kape, bunde in rokavice). Vsak otrok
ima možnost, da si izbere nek del garderobe in jo po barvi razvrsti v ustrezno košaro.

Poišči vsiljivca
V igralnico vstopi škrat Smuk. Oblačila po košarah med seboj pomeša. Otroci oblačila
razvrstijo po policah, ki so barvno označene. Otroke med dejavnostjo spodbujam, da
oblačila po svojih sposobnostih zložijo na police. Škrat Smuk se zopet vrne v igralnico
in na police med oblačila postavi copat, škorenj, sončna očala in dežnik. Otroke z
vprašanji spodbujam, da prepoznajo vsiljivca na policah.

Nadaljuj vzorec ali ritem
Primer 1
Otroke seznanim z možnostjo izbire  barve kap. Ob tem morajo upoštevati vzorec, ki je
prilepljen na kapo. Med različnimi barvami in oblikami morajo poiskati isto barvo in
isti geometrijski lik ter nadaljevati vzorec oziroma ritem po narisanih črtah.

Primer 2
Otroci si izberejo barvno rokavico po barvi in jo po vzorčni predlogi ali ritmu pobarvajo.
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Vrstični in stolpčni diagram
Otroci, ki so si izbrali kape, z njimi izdelajo stolpčni diagram po barvah. Ostali otroci, ki
so izbrali rokavice, z njimi izdelajo vrstični diagram. Dejavnost zaključimo s tem, da
skupaj preštejemo, koliko otrok se je odločilo za posamezno barvo kap in rokavic.

Zaključek
S projektom sem želela prikazati, kako lahko na preprost način povežemo literarna
dela z matematično vsebino. Veseli me, da so otroci odlično sprejeli novo možnost
učenja in da sem matematiko vpeljala na nevsiljiv način, saj je tako pestrejša in
zanimivejša. Tudi v bodoče bom še naprej uporabljala pristope, v katerih bodo otroci
aktivno vključeni v načrtovanje dejavnosti in si prizadevala, da bodo otroci ob učenju
čim bolj uživali. Zaključujem z mislijo, da se matematika nahaja na  vseh področjih
dejavnost, le osmisliti jo je potrebno.
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Povzetek
Vzgojitelj lahko ljudsko izročilo uporabi kot motivacijsko sredstvo pri podajanju
matematičnih vsebin otrokom. Članek opisuje vsebinsko povezavo med literarno
predlogo Mojca Pokrajculja in matematičnimi pojmi. Opisan je primer iz prakse.

Ključne besede: matematika, ljudsko izročilo, motivacija.

Uvod
»Na slovenskem koroškem so si pripovedovali ob zimskih večerih za toplo pečjo tole
resnično zgodbico iz starih, starih časov.« (Hvaležni medved 2013, str. 2).

Bogata ljudska dediščina odpre vzgojitelju prostor, iz katerega lahko črpa matematične
vsebine, namenjene otrokom. Tovrstno matematično izkušnjo lahko prilagajamo vsem
matematičnim področjem in vsem starostnim skupinam. Matematika kot eksaktna
znanost na videz z ljudskim izročilom nima veliko skupnega, vendar menim, da je
drugače. Ljudsko izročilo se je ohranilo zaradi iskrivosti, ki človeka znova in znova
pritegne.  Matematika pa z navidezno suhoparnostjo lahko odvrača. Ljudsko izročilo
lahko uporabimo kot motivacijsko sredstvo in v njem iščemo matematične prvine, ki jih
razvijamo pri otrocih. Motivacija je odločilnega pomena (Adams 2008).

Posebnost predšolskega obdobja je učenje preko igre skozi vsakdan. Matematika je del
vsakdana in kot takšna skrita tudi v ljudskih pripovedkah, izštevankah, igricah. V
okviru tematskega sklopa Ljudsko izročilo – babica pripoveduje smo se z njo zabavali v
skupini otrok, starih od tri do šest let. Matematične prvine smo iskali v delu Mojca
Pokraculja. Povezali smo področja: jezik, matematika in umetnost.

Kako otrokom približati matematiko
Kurikulum za vrtce (1999) govori o otrokovem zgodnjem stiku z matematiko, ki mu
omogoča razvijanje in uporabo matematičnih veščin (Kurikulum … 1999). Otrok
pridobiva izkušnje, ki mu na poti matematičnih znanj koristijo, tako pri rutinskih kot
pri usmerjenih dejavnostih.

Pri pedagoškem delu se je potrebno vprašati, kako se otroci učijo. To vprašanje je ključno
v predšolskem obdobju, ko se razvijajo tako kognitivne funkcije kot strategije učenja. V
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Matematika iz piskrčka
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grobem ostaja ključ do dobrih rezultatov motivacija, kot tudi skrbno izbrana gradiva
(Adams, 2008). Otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje (Kurikulum …
1999) in mejnike (Adams 2008). Vzgojitelj mora biti dober opazovalec in otroku v pravem
trenutku ponuditi primerno snov, izziv, ki mu omogoči napredovanje. Vzgojitelji iščemo
vrzel med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. Otrokova psihološka zrelost
pa ni zadosten pogoj za njegovo napredovanje. Otrok mora biti  notranje motiviran in
pripravljen aktivno sodelovati. To lahko doseže skozi spontano igro ali usmerjeno
dejavnost. Vzgojitelj s strokovno načrtovano usmerjeno dejavnostjo ustvari pogoje, ki
nadgradijo spontano igro (Marjanovič Umek 2001).

Matematika iz piskrčka
Matematična vsebina znotraj pripovedke Mojca Pokraculja je zajemala predvsem
področje logike in jezika; orientacije (čas/prostor) ter števil. Poglavitne metode so bile:
igra, izkušenjsko učenje, opazovanje in razlaga (Cotič, Felda 2011).

Cilji so bili namenjeni razvijanju otrokovega logičnega mišljenja in uporabi lepega in
natančnega besednega izražanja. Tako so otroci razvrščali, urejali, ugotavljali
medsebojne odnose, vzorce oziroma zaporedja.

Zgodbo so otroci večkrat poslušali, nato so  pripovedovali ob slikah in jo dramatizirali.
Natančnemu izražanju je sledil natančen tok dogodkov. Upoštevali so jezikovni in
dogajalni vzorec (dinamični vzorec). Ponavljali so gibalne vzorce živali, peli določene
pesmice ali ustvarjali določno zvočno kuliso, ob določenem dogodku in času dneva.
Zgodbo smo  razčlenili, in sicer na dogodke in dneve.

Prvi dan:

1. dogodek : Mojca najde krajcar. Kupi si piskrček. Otrok prireja 1-1,

2.  dogodek: živali hodijo k Mojci v piskrček. (vzrok, posledica, strategija).

Drugi dan:

1.  dogodek: živali gredo na delo, volk prinese med,

2. dogodek: lisica poliže med.

Tretji dan:

1.  dogodek: živali ugotovijo, da je izginil med,

2.  dogodek: rešitev uganke, lisica namaže zajčka,

3.  dogodek: živali obdolžijo in lovijo zajčka.

Otroci so razvijali občutek za časovno - dogodkovno zaporedje, logično mišljenje.
Pridobivali so občutek za spremembe v naravi, občutek za čas, menjavanje dneva in
noči. Na to jih je napeljala zgodba sama, živali hodijo k Mojci ponoči, podnevi pa delajo.
Dotaknili smo se tudi orientacije v času, z izrazi najprej in potem. Najprej je lisica
pojedla med, potem je namazala zajčka.

Ob sami dramatizaciji so otroci ozaveščali orientacijo v prostoru. Določili smo prostor,
ki je obsegal piskrček ter gozd. Upoštevali so meje določenega prostora, njegovo
zunanjost, notranjost. Uporabljali so izraze za opis položaja (pred, v, spredaj, poleg).

Risane vzorce (statični vzorec) so prepoznavali s pomočjo didaktične igrice, ki smo jo
izdelali in sicer vzorce oblačil junakov so prerisali na kartice. Otroci so s pomočjo
ilustracij v  knjigi prepoznavali, primerjali in junakom zgodbe prirejali vzorce na
karticah. Enako simbole. Simbol zajčka je bila šivanka, simbol srnjaka sekira, itd.

Otroci so razvijali ali utrjevali svoje matematično znanje tudi na področju števil in
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štetja. Literarne junake smo prešteli v dramski zasedbi (s premikanjem), na sliki (z
dotikanjem), z opazovanjem in po spominu. Upoštevana je bila strategija štetja.

Bežno so se seznanili z vrstilnimi števili (prvi, drugi, tretji). Prva pride lisica, drugi pride
… kot tudi z množicami. Otroci so pridobivali tako občutek za pripadnost skupini kot za
identifikacijo s posameznim likom.  Ugotovili so, da je več dramskih skupin, v vsaki
skupini pa je dramski lik ene vrste, ki se v vsaki skupini natančno ponovi.

Matematika kot prijetna izkušnja za vsakogar
Otroci so pri tem zavzeli različno vlogo. V skladu z načeli Kurikula … so si lahko izbirali
vloge in dejavnosti. Upoštevana je bila individualnost otrok. Opisan primer iz prakse
samo odstira pogled v dogajanje. Vsekakor bi bilo mogoče kompleksneje opisati in
razčleniti dejavnosti, ki so se odvijale v kombinaciji ljudskega izročila in matematike.
Kot tudi poudariti in razčleniti posamezna področja matematike, ki bi jih želeli ponuditi
otrokom.

Skratka, matematika je povsod okrog nas. Razvijanje matematičnih veščin je ob
pozornem ravnanju vzgojiteljev možno razvijati skoraj ob vsakem trenutku in ob vseh
dejavnostih. Matematika kot poseben jezik stvarnost pretvori v niz simbolov, s katerimi
tvori novo podobo. Za vsakega posameznika so  temeljna matematična znanja nujna
(Vancleave 2001). Referat skuša prikazati pridobivanje matematičnih znanj skozi
prijetno izkušnjo.
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Matematika v vsakdanjem življenju

Povzetek
V prispevku razmišljam o matematiki kot o  veščini vsakdanjega življenja.  Nizam
primere dejavnosti, kjer se matematika povezuje z drugimi področji kurikula.

Ključne besede: matematika, izkušnje, povezave.

Uvod
Spomin na pouk matematike  za marsikaterega posameznika predstavlja veliko težavo,
če ne že nočno moro. Zakaj je matematika tako težka? Človeški um je nagnjen k
abstrahiranju, ugotavljanju, predstavljanju, argumentiranju, računanju in natančnosti
(Mario Montessori 1954). A človek veliko razmišlja o matematiki in jo uporablja, ne da
bi se tega zavedal. Matematika je dejansko življenje samo.

Matematika v vsakdanjem življenju
Matematiko lahko brez težav uporabljamo  v življenju, ne da bi razmišljali o tem.
Vsakodnevno uporabljamo zelo veliko natančnosti, ne da bi se tega dejstva zavedali. Ko
pripravljamo mizo, vedno namestimo krožnike v nekem določenem zaporedju. Naši
koraki, hoja je ritmična - hodimo  počasi ali hitro. V omari sortiramo predmete vedno v
določenem smislu. Vsakodnevno nameščamo, primerjamo, iščemo pare. Vse to delamo
tudi pri nakupu v trgovini.

Ko otrok pridobi telesno shemo, prične raziskovati prostor v ožjem in širšem pomenu.
Širina prostora nas pelje v neskončnost, lahko občutimo hitrost, daljavo. Ozkost
prostora nas pelje nazaj k telesu, nas omeji in nam daje možnost raziskovanja, kaj je
zgoraj, spodaj, levo, desno.

Človekova ustvarjalna moč je zmeraj na delu (Mario Montessori 1954). Iz preproste  jedi
naredimo umetnino. Košček lesa lahko postane žlica. Miza lahko postane plesišče.
Posoda lahko postane glasbilo.

Tudi primitivna ljudstva imajo zelo veliko ustvarjalnosti. Hagar Qim na Malti je izjemna
gradnja iz davnih 4000 do 6000 pred našim štetjem. Apnenčasti bloki so postavljeni z
matematično natančnostjo. Vhodi v svetišče so bili postavljeni tako, da so spremljali
pomladanski in jesenski solsticij. Aborigini imajo  vse številke sestavljene iz dve besed:
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Ha=1, Wa=2, HaWa=3,.. A vendar razmišljamo o tem ljudstvu, da so primitivni … (Mario
Montessori 1954)

Matematika v razvojnem vrtcu
Matematika ima v naši razvojni skupini različne dimenzije in aspekte. Otroci pri
reševanju problemov uporabljajo različne strategije, tako pridobivajo izkušnje in se
učijo. Osnovno raziskovanje vodi v nameščanje predmetov v prostoru,  v različnih
smereh, z eno ali izmenično z obema rokama, v razdalji roke ali daleč v prostor.

Naslednji korak je iskanje parov. Predmete, ki smo jih uporabljali za nameščanje (kocke,
vrečke), postavljamo v pare. Pripravimo škatlo z različnimi predmeti, ki jih najdemo v
naravi in doma. Najprej otroku ponudimo majhno število parov, ki jih postopoma
povečujemo. Ko otrok že pozna pare, lahko stopnjujemo težavnost. Tu je na mestu
ustvarjalnost vzgojitelja. Ne smemo pozabiti prenosa v vsakdanje življenje. Otrok išče
pare rokavic, čevljev …

Pri primerjanju   otroci uporabljajo tablo,  na njeni strani je dvakrat po šest kvadratov v
velikosti 5 x 5 cm.  Bistvo primerjanja je pomnjenje, urjenje spomina. Pri dejavnosti
vključimo tudi kazanje predmetov s kazalcem.

Razvrščanje je zelo pomemben  korak v razvoju, saj spodbuja mišljenje. Tudi v
vsakdanjem življenju prepoznavamo predmete, ki so enaki ali različni. Z nekaterimi
otroki  zgodnjo obliko razvrščanja imenujemo ločevanje in odbiranje.

Gradnja s kockami je pomembna, ker na ta način otrok pridobiva izkušnje o
funkcionalnih odnosih.

Nizanje otroku omogoča, da stvari sprejema in organizira.

Zelo pomembni materiali pred števili so tudi zaznavni materiali, predvsem za vzgojo
čutil. Maria Montessori pravi, da »razvoj čutov hodi pred višjimi intelektualnimi
aktivnostmi.«  Otrok mora nujno izostriti čute, da bo lahko primerjal, iskal pare, ločeval,
se koncentriral. Vzgoja čutov obsega različne aktivnosti za razvoj vida ( vstavni valji,
roza stolp, rjave stopnice, barvni valji, rdeče dolžinske palice), sluha (zvočni valji), tipa
(tipne deščice, barvno blago), vonja, prepoznavanje različnih temperatur,
stereognostičnega občutka (škatla - roke, ki vidijo).

Števila
Števila, kot jih poznamo danes od 0 do 9, so imela zanimiv razvoj, ki je trajal tisoč let v
deželah izven Evrope. Zakaj so ljudje šteli?

Prešteti so morali ovce, krave, pridelke in tudi druge predmete. Izmeriti so morali, do
kam bo poplavila reka Nil, dolžino polja. Beležili so tudi  že število dni med lunama.
Najstarejši način preštevanja  je prirejanje. Na primer:

1 krava = 1 kamenček

1 predmet = 1 zareza v lesu

Štetje v obsegu do deset
Prvi material, ki ga naši otroci uporabijo za spoznavanje števil, so števne palice. To je
serija desetih palic, ki so različno dolge. Najkrajša meri 10 cm in najdaljša meri 100 cm.
Števne palice dajo otroku ne samo absolutno, temveč tudi relativno vrednost števila.
Zelo pomemben je prenos  palic do preproge. Vedno jih nosimo tako, da primemo z roko
»dolžino« palice. S takim načinom nošenja dobimo predstavo, da nekaj narašča ali se
manjša.
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Peščena števila

Otrok preko peščenih števil spozna simbol števila preko treh čutov: vid, tip in sluh.
Pripravimo tudi roko za kasnejši zapis števil.

Prirejanje simbolov k ustrezni količini
Otroci prinesejo ustrezno število k palici. V našem vrtcu si pri štetju pomagamo s
preprostim trakom iz blaga, na katerega polagamo števila. Otrok si izbere število in
položi v košaro ustrezno število storžev, skoči npr. 5x…, udari z roko ustrezno število.
Vse to podkrepimo s preprostimi izštevankami.

Matematika in gibanje
V vrtcu je učenja preko gibanja in iger zelo veliko. Raziskujemo prostor v ožjem in
širšem okolju. Iščemo predmete na, pod, zgoraj , spodaj, levo, desno … Kotalimo velike,
majhne žoge. »Lovimo« številko 1 po prostoru. Skačemo ob ustreznem številu. Prirejamo
dirko z avtomobili.

Zaključek
Moja želja  je bila razmišljati o matematiki kot o  veščini vsakdanjega življenja.  Kot
nekaj, kar mora postati domače  otroku in kasneje odraslemu s posebnimi potrebami.
Otroci so še neobremenjeni s teorijo in matematično zahtevnostjo - preprosto sledijo
lepoti življenja. Od nas vzgojiteljev je odvisno, ali bomo to predstavili kot nekaj težkega,
prezahtevnega. Lahko bomo le razmišljali o tem, saj naši otroci tega ne zmorejo.

Literatura
Montessori, M. (1954). Predavanje na mednarodnem kongresu Montessori v Frankfurtu.
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Razgibaj se z zajčkom

Povzetek
V šolskem letu 2013/14 sem v skupini otrok starih od 3 do 4 leta. Skupino vodim tretje
leto in otroke že zelo dobro poznam. Ob koncu lanskega leta so me nekateri otroci
presenetili, ko so na lastno pobudo šteli vse, česar so se lahko dotaknili, premaknili,
sestavili. In ker je seveda bilo to šteje le izgovarjanje besed za števila, so me spodbudili
k razmišljanju, kako jim ohraniti motivacijo do štetja, hkrati pa jih prikrito učiti in
naučiti pravilno šteti. Zato se mi je med poletjem porodila zamisel o didaktični igrači
“Razgibaj se z zajčkom”, ki združuje področje gibanja in matematike na zabaven in igriv
način. Dodatno motivacijo seveda predstavlja naš zajček Sivček, ki je tudi maskota
skupine.

Ključne besede: matematika, gibanje, štetje, orientacija v prostoru in na lastnem telesu.

V preteklem šolskem letu smo v Vrtcu Koper dali velik poudarek razvijanju
matematičnega mišljenja. Organiziran je bil seminar na to temo, vzgojiteljice pa smo
izpeljale aktive po starostnih stopnjah, na katerih smo si izmenjale mnenja, izkušnje,
dileme in seveda primere dobre prakse, katere sem vnesla v svoje delo. Otrokom sem v
lanskem šolskem letu ponudila veliko naravnega in didaktičnega materiala. Ob
številnih načrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih, v katerih smo spoznavali barve,
oblike, orientacijo na svojem telesu, v prostoru, smo veliko razvrščali, urejali, prirejali 1
na 1, se preštevali v jutranjem krogu, šteli pribor, kocke, igrače,.... Proti koncu šolskega
leta sem bila presenečena, ko sem slišala, da so se otroci med seboj preštevali v igri, šteli
so kocke, pribor, znake v garderobi, skratka vse, kar smo šteli vse leto skupaj in vse,
česar se lahko dotaknejo. Začela sem razmišljati, kako ohraniti motivacijo za štetje. Ker
matematiko večinoma poiščemo tudi v povezavi z drugimi področji, sem se jo odločila
povezati z gibanjem, zato je nastala didaktična igra “Razgibaj se z zajčkom”, ki jo želim
predstaviti.

Če dobro premislimo, skoraj ni dejavnosti, ki ne bi bila povezana z matematiko.  Naša
naloga pa je, da otroku v vrtcu matematiko približamo na zanimiv in igriv način. Otrok
je ob reševanju matematičnih nalog, ki se jih velikokrat sploh ne zaveda, aktiven, uživa,
se zabava. Za razvoj matematičnega mišljenja v vrtcu je izrednega pomena didatični
material, ki ga vrtec lahko nabavi ali pa ga vzgojiteljice izdelamo same. Poleg
didaktičnega materiala  v kotiček lahko vključimo tudi predmete iz vsakdanjega
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življenja: koledar, računalnik, metri, ure, ... (Marjanovič Umek 2008).

Medpodročno povezovanje matematike in gibanja
 “V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja telesno, gibalno,
spoznavno, čustveno in socialno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta
temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega zaznavanja telesa in okolja, izkušenj,
ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja
veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase.
Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Otrok
raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna
točka za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih; otrok razvija občutek za ritem in
hitrost ter dojema prostor in čas”. (Videmšek, Stančevič, Zajec 2012, str.2).

Kurikulum za vrtce (1999) je razdeljen na šest področij, vendar izvedljiv le kot celota.
Matematika je uresničljiva v glavnem v povezavi z drugimi podorčji, npr. gibanjem, kjer
večina pogovorov zajema matematične pojave. Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi,
različnimi igrali in športnimi pripomočki otrok spoznava in usvaja različne
matematične pojme: spoznava barve, površine, oblike, prireja 1 na 1, šteje, usvaja
količinske izraze, prostorska razmerja, časovna razmerja in se seznanja z merskimi
enotami (Marjanovič Umek 2008).

Didaktična igra “razgibaj se z zajčkom”
Igra vsebuje igralno polje z 9 nalogami, kocko in 4 figurice v rdeči, modri, rumeni in
zeleni barvi ter navodila na hrbtni strani.

11111. naloga: s. naloga: s. naloga: s. naloga: s. naloga: stttttoooooj na lej na lej na lej na lej na levi nogi in prvi nogi in prvi nogi in prvi nogi in prvi nogi in prešešešešešttttteeeeej do 2j do 2j do 2j do 2j do 2

- cilji pri področju matematike: otrok rabi imena za števila in šteje, otrok se uči
orientacije na lastnem telesu;

- matematične dejavnosti: šteje do 2,  ugotavlja, katera je leva noga;

- cilji pri področju gibanja: otrok spoznava različne položaje in odnose med deli
lastnega telesa, otrok razvija ravnotežje;

- gibalne dejavnosti: otrok stoji na levi nogi in vzdržuje ravnotežje.

2.2.2.2.2. naloga: trikrat sonožno poskoči:naloga: trikrat sonožno poskoči:naloga: trikrat sonožno poskoči:naloga: trikrat sonožno poskoči:naloga: trikrat sonožno poskoči:

-cilji pri področju matematike: otrok rabi imena za števila in šteje;

-matematične dejavnosti: šteje svoje sonožne poskoke;

- cilji pri področju gibanja: otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja;

- gibalne dejavnosti: izvaja naravne oblike gibanja: sonožne poskoke v zaprtem
  prostoru.

3.3.3.3.3. naloga: iztegni obe roki vstran in štirikrat zaokrožinaloga: iztegni obe roki vstran in štirikrat zaokrožinaloga: iztegni obe roki vstran in štirikrat zaokrožinaloga: iztegni obe roki vstran in štirikrat zaokrožinaloga: iztegni obe roki vstran in štirikrat zaokroži

- cilji pri področju matematike: otrok rabi imena za števila in šteje, spoznava

   matematične pojme;

-  matematične dejavnosti: z rokami riše kroge po zraku, šteje 4 kroge;

-  cilji pri področju gibanja: otrok razvija moč, gibljivost in natančnost;

-  gibalne dejavnosti: izvaja gimnastične vaje ob štetju.
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4.4.4.4.4. naloga: naredi 5 majhnih korakov po petah nazaj:naloga: naredi 5 majhnih korakov po petah nazaj:naloga: naredi 5 majhnih korakov po petah nazaj:naloga: naredi 5 majhnih korakov po petah nazaj:naloga: naredi 5 majhnih korakov po petah nazaj:

- cilji pri področju matematike: otrok rabi imena za števila in šteje, spoznava

         pojme za količinske izraze, se uči orientacije v prostoru;

      - matematične dejavnosti: šteje korake do 5, izvaja majhne korake;

      - cilji pri področju gibanja: otrok usvaja osnovne gibalne koncepte – kako se telo

  giblje;

       - gibalne dejavnosti: izvaja naravne oblike gibanja  - hoja po petah vzvratno.

5.5.5.5.5. naloga: kot kuža pojdi enkrat okrog svojega stola:naloga: kot kuža pojdi enkrat okrog svojega stola:naloga: kot kuža pojdi enkrat okrog svojega stola:naloga: kot kuža pojdi enkrat okrog svojega stola:naloga: kot kuža pojdi enkrat okrog svojega stola:

- cilji pri področju matematike: otrok rabi imena za števila in šteje ter se uči

orientacije v prostoru;

- matematične dejavnosti: šteje do 1 in se orientira v prostoru;

      - cilji pri področju gibanja: otrok spoznava različne položaje svojega telesa;

      - gibalne dejavnosti: ponazarja gibanje živali.

6.6.6.6.6. naloga: naredi 5 velikih korakov po prstih naprej:naloga: naredi 5 velikih korakov po prstih naprej:naloga: naredi 5 velikih korakov po prstih naprej:naloga: naredi 5 velikih korakov po prstih naprej:naloga: naredi 5 velikih korakov po prstih naprej:

-  cilji pri področju matematike: otrok rabi imena za števila in šteje, spoznava

         pojme za količinske izraze, se uči orientacije v prostoru;

      -  matematične dejavnosti:  šteje korake do 5, izvaja velike korake;

      -  cilji pri področju gibanja: otrok usvaja osnovne gibalne koncepte – kako se telo

giblje;

      -  gibalne dejavnosti: izvaja naravne oblike gibanja  - hoja po prstih naprej.

77777..... naloga: stoj na desni nogi in preštej do 4:naloga: stoj na desni nogi in preštej do 4:naloga: stoj na desni nogi in preštej do 4:naloga: stoj na desni nogi in preštej do 4:naloga: stoj na desni nogi in preštej do 4:

- cilji pri področju matematike: otrok rabi imena za števila in šteje, se uči orientacije

na lastnem telesu;

- matematične dejavnosti: šteje do 2,  ugotavlja, katera je desna noga;

- cilji pri področju gibanja: otrok spoznava različne položaje in odnose med deli

lastnega telesa, otrok razvija ravnotežje;

- gibalne dejavnosti: otrok stoji na desni nogi in vzdržuje ravnotežje.

    8.  naloga: stopi za stol in naredi 5 počepov:    8.  naloga: stopi za stol in naredi 5 počepov:    8.  naloga: stopi za stol in naredi 5 počepov:    8.  naloga: stopi za stol in naredi 5 počepov:    8.  naloga: stopi za stol in naredi 5 počepov:

     -  cilji pri področju matematike: otrok rabi imena za števila in šteje, usvaja izraze
za prostorska razmerja;

- matematične dejavnosti: stopi za stol in šteje svoje počepe do 5;

-  cilji pri področju gibanja: otrok razvija osnovne oblike gibanja;

-   gibalne dejavnosti: izvaja naravne oblike gibanja - počepe.

     9.  naloga: enkrat poskoči in zakriči hura:9.  naloga: enkrat poskoči in zakriči hura:9.  naloga: enkrat poskoči in zakriči hura:9.  naloga: enkrat poskoči in zakriči hura:9.  naloga: enkrat poskoči in zakriči hura:

- cilji pri področju matematike: otrok rabi imena za števila in šteje;

- matematične dejavnosti: otrok šteje svoje poskoke do 1;
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-  cilji pri področju gibanja: otrok razvija osnovne oblike gibanja;

- gibalne dejavnosti: izvaja naravne oblike gibanja v zaprtem prostoru - poskoke.

Zaključne misli
V svojem referatu sem predstavila didaktično igračo “Razgibaj se z zajčkom”, ki je
takorekoč nastala na pobudo otrok. Obliko in vsebino sva ji dodali skupaj s pomočnico.
Igra združuje področje matematike in gibanja. Naloge, ki so zapisane na igralnem polju,
so z matematičnega vidika za nekatere otroke zahtevne, saj jih večina še ni usvojila
vseh štirih načel štetja. Med igro je vedno prisotna odrasla oseba, ki jim naloge prebere
in med izvajanjem gibalnih in matematičnih nalog tudi pomaga. Čeprav bodo otroci
začeli dopolnjevati štiri leta šele po novem letu, nekaj otrok kljub temu že prešteje znake
na kocki.  Zna odgovoriti na vprašanje “koliko” in za toliko znakov premakne svojo
figuro na polju. Brez težav si tudi prešteva med izvajanjem gibalnih nalog. Otrokom
dodatno motivacijo predstavlja zajček Sivček, maskota skupine, ki jih medi igro opazuje
z igralnega polja in spodbuja h gibanju in štetju. Najbolj pomembno pa je, da so otroci
med igro aktivni, sodelujejo in se neizmerno zabavajo ob vseh nalogah.

Literatura
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Razporejanje v predšolskem obdobju

Povzetek
Razporejanje je proces oblikovanja skupin glede na dano lastnost (eno ali dve lastnosti),
pri tem oblikujemo množice, v katerih se vzpostavi red in elementi postanejo števni. Kar
pomeni, da je razporejanje predpogoj za štetje. Pri razporejanju lahko uporabim različne
diagrame. V referatu z naslovom Razporejanje v predšolskem obdobju bomo predstavili
primer dejavnosti razporejanja s pomočjo drevesnega prikaza, ter se osredotočili na
pojem razporejanja.

Ključne besede: predšolski otrok, razporejanje, drevesni prikaz, konkretni nivo, slikovni
nivo.

V referatu bom tako predstavila dejavnost razporejanja z drevesnim prikazom, pri čemer
sem upoštevala otrokov razvoj, sposobnosti in mišljenje, ter preko igre otroke popeljala
skozi konkreten nivo do grafičnega (slikovnega) nivoja drevesnega prikaza. Ob
izdelovanju prikazov se je otrok skozi igro učil razporejati tako konkretno kot slikovno,
pri čemer smo izhajali iz otrokovega okolja in mu matematiko predstavili na zabaven in
njemu poznan način.

Matematika v vrtcu
Več virov (Kurikulum, 1999, Japelj Pavešič v Kroflič idr., 2001; Prairie, 2005 idr.) tudi
prepoznava velik pomen igre pri učenju matematike. Japelj Pavešičeva (v Kroflič idr.,
2001, str. 179), pravi, da je pomembno, da se otrok (tako doma kot v vrtcu) z matematiko
ukvarja neprisiljeno, skozi igro in vsakodnevne dejavnosti. Omenja tudi, da otrok svoje
znanje matematike najbolj pokaže in najbolj uporabi prav med igro, ko matematično
znanje potrebuje za potek ali za uspešno nadaljevanje igre.

Osnovne značilnosti učenja in poučevanja predšolske matematike
Otroka začnemo že zelo zgodaj sistematično seznanjati s »pravo« matematiko. Pri tem
moramo seveda upoštevati otrokove izkušnje, predznanja, interese in potrebe.
Pomembno je, da organiziramo matematične situacije, ki so čim bliže otrokovemu
realnemu življenju (Hodnik Čadež, 2004, str. 5).

Vzgojiteljica mora zato vsem otrokom nuditi primerne pogoje za sprejemanje
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matematičnih znanj. Pomembno je tudi, da imajo otroci možnost spoznavati vsa
področja matematike (Japelj Pavešič v Kroflič idr., 2001, str. 192). Vrtec je predvsem
priložnost za razvijanje otrokovih potencialov za opažanje matematike v okolju.

Razvrščanje
Razvrščanje je proces oblikovanja skupin enakih ali podobnih predmetov glede na eno
ali več značilnosti (Hodnik Čadež, 2004, str. 9 in Prairie, 2005, str. 103).

Proces razvrščanja je pomemben, ker (1) z njim otroke spodbujamo k opazovanju, (2)
med elementi določene skupine vzpostavimo nek red in (3) elementi s tem postanejo
števni (Hodnik Čadež, 2004, str. 9). Ob tem se pojavita tudi primerjanje (je dejanje
preučevanja dveh objektov, z namenom ugotoviti ali sta enaka ali različna) in
ugotavljanje razlik (je dejanje preučevanja dveh objektov, z namenom najti razlike med
njima) (Prairie, 2005).

Otrok na primer razvršča, ko išče gradnike enakih oblik za izdelavo svoje konstrukcije.
Otroci lahko tudi razvrščajo igrače: glede na material, barvo, oblike, namembnost, ipd.

Zelo dobra priložnost za razvrščanje je tudi čas pospravljanja, ko je treba igrače
razporediti na določena mesta. Razvrščanje lahko otroku pomaga, da iz množice
predmetov izbere nekaj predmetov, s katerimi se bo igral (Prairie, 2005).

Do tretjega leta in pol večina otrok že zmore razvrščati predmete glede na preproste
(materialne) značilnosti, kot so vrsta ali oblika. Vendar je sposoben pri tem upoštevati le
eno značilnost hkrati (Prairie, 2005).

Starejši predšolski otrok pa je že sposoben razvrščati predmete glede na več očitnih
značilnosti, kot so: vrsta, oblika, barva ali velikost. Starejši predšolski otrok že tudi
dojame, da lahko isto zbirko predmetov razvrsti na več načinov: najprej po eni
značilnosti, nato pa jih prerazdeli in razvrsti po neki drugi značilnosti. Na primer,
najprej lahko predmete razvrsti glede na vrsto in obliko, nato pa iste predmete
prerazporedi in razvrsti glede na barvo (Prairie, 2005).

Prairiejeva (2005, str. 106) v povezavi z razvrščanjem omenja in definira tudi izdelavo
množic: »Množica je skupina predmetov z določeno značilnostjo.«

V nadaljevanju bomo predstavili matematične dejavnosti, ki smo jih izvajali v vrtcu. Pri
teh dejavnostih smo se osredotočili na matematični temi razvrščanja, in sicer preko
poimenovanja konkretnih predmetov (sadja) in razporejanja po eni oziroma dveh
lastnostih, prav tako tudi z uporabo grafičnega (slikovnega) nivoja, kjer smo lepili sličice
v drevesni diagram. S sadjem se otroci srečujejo vsakodnevno, zato smo le to uporabili
za razvrščanje glede na določene lastnosti. Dejavnost je potekala skozi igro, prav tako
so otroci imeli dovolj časa, da so sami prišli do rešitve ob ustrezni vzpodbudi odraslega
(vzgojiteljice).

Izvedba dejavnosti
Prostor najprej uredim tako, da lahko dejavnost spremljajo vsi otroci. Otroke seznanim
z vsakim sadežem posebej, otroci ga bodo prepoznali po imenu, potipali, povonjali in iz
lastnih izkušenj povedali, ali ima to sadje koščice ali pečke. Nato sadež prerežem, da se
prepričamo, ali je res. Ko sadje prerežemo in opišemo, jih seznanim z drevesnim
diagramom (razvrščanje po eni lastnosti), otrokom razložim oz. jih vprašam, kaj naj bi
te sličice pomenile, zakaj so prečrtane in kaj je njihov namen. Ko se z otroki dogovorimo,
kakšna so pravila in kaj pomenijo sličice, začnemo s konkretnim razvrščanjem sadja.
Sadeže konkretno razvrščamo v drevesni diagram. Ko smo gotovi, jim predstavim
drevesni diagram razvrščanja po dveh lastnostih, v katerega tudi konkretno razvrščamo
sadje.



95

Konkretno sadje zamenjamo s slikovnim materialom, ki ga tudi v skupinski obliki
prilepimo na drevesni diagram, najprej po eni lastnosti, nato pa po dveh lastnostih. Z
otroki se pogovarjamo ob vsakem sadju, ki ga prilepimo. Ko smo gotovi, skupaj
preverimo rezultat.

Ob tem ugotavljamo, katerega je največ, najmanj in preštevamo sadje v skupinah.

Skupaj naredimo sadne ražnjiče, le-te oblikujemo po lastnem okusu, preštevamo, koliko
kosov sadja smo nadeli, izdelamo zaporedje, prepoznavamo barve.

Slika 1: Razporeditev v drevesni                        Slika 2: Razporejanje sličic v
               diagram po dveh lastnosti                                      drevesni diagram.

Z dejavnostjo, ki sem jo izvedla, sem prepričana, da lahko v predšolskem obdobju na
njim (otrokom) prijeten in zanimiv način predstavimo matematiko. Menim, da dejavnost
tudi ne bi bila otrokom tako zanimiva, če ne bi uporabila konkretnih predmetov, v
mojem primeru sadja. To sadje so seveda lahko potipali, povonjali in na koncu celo
pojedli.

Pri tej dejavnosti so spoznali tudi dva nova sadeža, in sicer mango ter avokado, ki je bil
večini otrok nepoznan. Presenečeni smo bili nad njegovo koščico, ki je res nekaj
posebnega. Tako so otroci preko konkretnega sadja spoznali, ali ima le-ta koščice, pečke
ali nima nič.

Tudi za slepega fanta je bila dejavnost brez posebnih prilagoditev namenjena tudi
njemu, saj je lahko konkretno tipal, vonjal in okušal ter tako uporabljal svoja čutila.
Prepoznal je večino sadja in se tudi znal opredeliti, kakšnega okusa je, ga ima rad, ali
ne. Koščice in pečke je tudi lahko potipal in ugotovil, kakšna je pravzaprav razlika med
njimi. Pri tem pa so otroci bili tiho, da mu niso izdali, kaj pravzaprav tipa.

Pri pojasnjevanju drevesnega diagrama in pomenu sličic niso imeli posebnih težav.
Najprej smo razvrščali po eni lastnosti, in sicer s konkretnim sadjem, pri čemer otroci
niso imeli težav. Seveda pa sem pri tem upoštevala vse otroke, tako da je lahko vsak
otrok izbral en sadež in ga položil v ustrezno skupino. Prav tako smo isto nalogo
ponovili z drevesnim diagramom po dveh lastnostih. Pri tej nalogi so se bolje pokazale
individualne lastnosti otrok, in sicer so nekateri otroci imeli nekaj težav, vendar smo jih
ob pomoči starejših otrok in mene rešili ter pomagali otroku, da je postavil sadje v pravo
skupino.

Menim, da je zelo pomembno postavljanje vprašanj otroku, kajti skozi vprašanja lahko
otrok razume, kaj mi želimo od njega, in tako pride sam da ustrezne rešitve, ki mu tudi
pomaga pri reševanju ostalih nalog. In ravno na tem mestu lahko potegnemo
vzporednico z Vigotskim in njegovo teorijo območja bližnjega razvoja.
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Kasneje tudi z razporejanjem sličic v drevesni diagram otroci niso imeli posebnih težav,
tu je delo potekalo individualno z vsakim otrokom oz. v dvojicah. Vsekakor je prejšnja
dejavnost pripomogla k temu, da so otroci bolje razumeli, kaj in kako razvrščati v
drevesni diagram. Pri tem je vsekakor velikega pomena igra, ki je osrednja dejavnost v
predšolskem obdobju. Skozi igro lahko otroka zelo dobro popeljemo skozi matematične
dejavnosti, zato jo je potrebno postaviti na prvo mesto. In ravno skozi igro lahko
dosežemo zastavljene cilje.

Pri tem sem uporabila sadje, s katerim se bolj ali manj srečujejo vsakodnevno. Sadje so
na koncu pojedli kot sadne ražnjiče, ki so si jih naredili isti dan. In vsa ta igra nas je
vodila skozi celo dopoldne, kjer so bili aktivno vključeni vsi otroci.

Otroci so tako skozi dejavnost nezavedno pridobivali znanje, določene sposobnosti,
spretnosti in znanja. Pomagali so si med sabo, in tako dosegali cilje, ki sem si jih
zastavila ob teh dejavnostih.

Matematika kot prijetna izkušnja
Matematika v vrtcu nikakor niso zapletene formule ali enačbe z neznanko x. Vpletena
je lahko v povprečen dan igre. Velikokrat se jo otroci spontano igrajo, pa se tega niti ne
zavedajo. Sestavljanje večjih in manjših stolpcev iz pisanih kock, primerjanje otrok med
sabo po velikosti, pospravljanje igrač, ugotavljanje, ali sta v škatli dva ali trije
avtomobilčki … Vse to so primeri učenja, ki spadajo v matematiko.

Potrebno je otroku ponuditi pomoč, ga voditi skozi dejavnosti in skupaj z njim odpirati
nova vrata ter mu omogočiti nove izkušnje. Prav tako moramo otroka počakati tam, kjer
se želi zadržati več časa, pri tem tudi preizkusiti več načinov iskanja poti spoznavanja
novih zakonitosti, ki nas obdajajo.

Vsekakor naj ne bo matematika otroku neprijetna izkušnja, nekaj, kar mora razumeti,
pravilno razvrstiti in sešteti. Saj matematika otroka spremlja skozi celo življenje, zato je
zelo pomembno, da le-to doživi neprisiljeno in v sproščenem vzdušju, da so matematični
pojmi nekaj vsakdanjega, kar se lahko igramo … Pomembno je, da bo le-te lahko kasneje
spontano uporabil, ko bo naletel nanje. Otrok naj matematiko doživi celovito, preko
občutkov, ki so mu blizu in ob katerih se počuti varno in sproščeno.

Otrok potrebuje stalne matematične vzpodbude, zato je pomembno, da vzgojiteljica za
matematiko izkoristi ne le čas načrtovanih dejavnosti, ampak tudi preostalo bivanje
otroka v vrtcu, ker ravno pri vsakodnevnih dejavnostih lahko vzgojiteljica na ta način
uresničuje vse globalne cilje. Vsakodnevne dejavnosti so otrokom blizu, zaradi tega
otroci ne zaznajo, da s sodelovanjem pri teh dejavnostih izkazujejo matematično znanje,
prav zato niso obremenjeni s samodokazovanjem.

Vsekakor je pomembno dejstvo, da se otrok uči skozi igro, da opazuje svet okoli sebe, s
prijemanjem, ponavljanjem, zato je igra bistvenega pomena in del učenja majhnih otrok,
zato je potrebno otroku zagotoviti vzpodbudno okolje, kjer ima pogoje za sprejemanje
matematičnih znanj. Menim, da je matematika področje in tudi sredstvo za doseganje
ciljev na drugih področjih.
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Matematika na vsakem koraku

Povzetek
V svojem referatu sem opisovala, kako se matematika povezuje z ostalimi področji
dejavnosti. Navedla sem tudi nekaj primerov dejavnosti, ki smo jih v vrtcu izvajali skozi
celo jesen.

Ključne besede: matematika, gibanje, jezik, umetnost, narava, družba.

Otroci se v življenju z matematiko že zelo zgodaj srečajo v svojem okolju. Števila, oblike,
merjenje in orientacija v prostoru so stvari, ki jih otrok srečuje tako rekoč na vsakem
koraku. Za otroke smo pripravili ogromno dejavnosti na temo jesen, kjer je lahko vsak
našel nekaj zase in od tega kaj odnesel. Poseben poudarek smo dali matematičnemu
področju in ga zato povezali z vsemi področji dejavnosti, ki jih navaja Kurikulum …
(1999).

Matematika v povezavi z ostalimi področji dejavnosti

Matematika v povezavi z gibanjem
Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi, ki morata biti zadovoljeni, da otrok lahko
normalno funkcionira in se vključuje v družbo. V predšolskem obdobju otroci z igro
pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo (Kosec,
1988). Gibanje in matematika sta zelo povezana, zato je bilo matematiko zelo preprosto
vplesti in povezati z gibanjem. Kadar je bilo slabo vreme,  smo čas preživljali v telovadnici
in preden smo odšli tja, smo vadili, da se postavimo v kolono in gremo dva po dva. Tam
smo se razgibavali ob izmišljeni vsebini in zraven šteli ob ponovitvah vaj. Izvajali smo
različne enostavne oblike gibanj,  pri katerih smo otroke spodbujali, naj vaje izvajajo
enkrat hitro, drugič  počasi, da so se seznanili s tema dvema pojmoma.

Včasih smo za njih pripravili tudi poligon, kjer so otroci spoznavali zaporedje dogajanja.
Ker smo  telovadnico pogosto obiskovali, so otroci pozanli  zaporedje dogajanja v
telovadnici (ogrevanje –  glavna dejavnost – ohlajanje).

Igrali smo se veliko iger s pravili (npr. kdo se boji medveda, okamenele živali ipd.). Pri teh
igrah so se seznanili tudi s pojmi prvi in zadnji.
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Matematika v povezavi z jezikom
Jezik je  prisoten pri vseh področjih dejavnosti. Oroci morajo imeti možnost, da jih na
njim ustrezen način seznanimo z nekaterimi jezikovnimi spoznanji oz. izrazi. Opisovali
smo različne matematične izraze, kot so več/manj, na/ pod/ v /za, prvi/ zadnji,
izgovarjali izštevanke, opisovali dogajanje v časovnem zaporedju ipd. Pomembno je, da
otroci razumejo izraze, saj je le tako razumevanje uspešno. Tako smo na različne načine
opisovali dogajanje v letnih časih, njihovo zaporedje in značilnosti ter kje (v kakšni legi)
se pojavljajo določeni predmeti iz narave. Seveda pa je bil jezik prisoten tudi na  vse
ostalih področjih.

Matematika v povezavi z umetnostjo
Matematika se pri umetnosti pojavlja kar v veliki meri, zlasti je povezana s plesom in
glasbo. Tam pogosto štejemo plesne korake ali preštejemo in na znak pričnemo peti in
plesati. V pesmih se pogosto pojavljajo števila,  pri plesu in pesmi pa je za otroke zelo
pomemben ritem, ki ga lahko ustvarjamo s ploskanejem, s plesnimi koraki ali z
inštrumenti in vse to smo tudi izvajali.

Pri likovnem ustvarjanju smo tiskali vzorce (odtiskovali jesenske liste), jih ponavljali v
zaporedju, razlikovali po barvi in obliki med seboj in iskali podobnosti in razlike (v
našem primeru smo primerjali gozdne živali med seboj, liste iz dreves ipd.). Narisali
smo tudi ježa in liste z žilami (ravne in krive črte).

Odšli smo tudi v knjižnico in videli, da so knjige oštevilčene na hrbtni strani (inventarne
št.) in da so po vrsti oštevilčene tudi strani v knjigah.

Matematika v povezavi z naravo
Bivanje na svežem zreku je izredno pomembno za otroke in ker živimo na podeželju,
imamo zato odlične pogoje. S pomočjo drevesa letnih časov so spoznali, kako si le ti
sledijo po vrsti  ter kakšne so značilnosti teh letnih časov oz. primerjali, kako se med
seboj razlikujejo. Na drevo letnih časov smo nalepili tudi simbolne sličice otrok, na
katerih so zapisani njihovi rojstni datomi, preko katerih otroci spoznavajo zapis števil.

Veliko časa smo preživeli v gozdu, kjer smo isakli plodove. Vsak  otrok je dobil en plod in
v gozdu je moral poiskati še enega. V drugi nalogi so otroci plodove nabirali prosto. Te
plodove smo na koncu preštevali ter ugotavljali, kdo jih je nabral več, kdo manj. Štetje je
eden najpomembnejših delov matematike. Števila so vgrajena v človeka, tudi če se otrok
nebi učili šteti, bi se štetja naučil. Pri otrocih v vrtcu je pomembno, da je poudarek na
razvoju številskih predstav, ki temeljijo na praktičnih aktivnostih. Otroci pogosto nimajo
količinske predstave števil in jih zato deklamirajo kot pesmice.

 Plodove iz gozda so otroci v vrtcu tudi razvrščali in klasificirali ter jih nasipali v posode
in primerjali, v kateri posodi jih je več  in v kateri manj. Nabrali smo tudi listje, ki smo ga
prav tako ravrščali v zaboje s pravo fotografijo listov. Liste smo zlagali tudi po velikosti.
Nadaljevali so tudi vzorec (zaporedje)  npr. storž – list – kostanj.

Pripravili smo tudi čutno pot z naravnim materialom, ki smo ga položili v zaboje. Otroci
so v koloni eden za drugim in z bosimi nogami spoznavali občutek različne površine
pod nogami.

Matematika v povezavi z družbo
pomemben del kulture se razvija tako, da se otroci učijo od otrok. gre za igre pesmi, rime,
izštevanke itn. otroci so primerjali sebe z gozdnimi živalmi (preštevali noge, roke /tace,
primerjali kožo ipd.). praznovanje rojstnih dni so spremlajli na drevesu letnih časov in
tako opazovali napisana števila rojstnih datumov ter zaporedje otrok, ki bodo
praznovali rojstni dan.
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Sklep
Matematika se pogosto pojavlja in prepleta med ostala področja, vendar se tega sploh ne
zavedamo.  Potrebno bi bilo, da bi matematiki dali še večji pudarek in jo še pogosteje
izvajali kot načrtovano dejavnost in ne zgolj kot popestritev ostalih dejavnosti, saj otroci
pri matematiki uživajo, ko razmišljajo, ugibajo, spoznavajo in odkrivajo nove rešitve, ki
jim pomagajo pri reševanju vsakodnevnih težav. Vzgojitelji moramo poskrbeti, da je prvi
stik z matematiko za otroke prijetna izkušnja, ki bo pripomogla, da otroci tudi v
poznejšem obdobju ne bodo odvračali matematike.
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Matematika vsak dan in mimogrede

Povzetek
Sem vzgojiteljica v kombiniranem oddelku. Predstavila bi rada matematične dejavnosti,
ki jih otroci vsak dan izvajajo v skupini pri mizah in predstavitev dejavnosti njihovim
staršem.

Vsako leto na prvem roditeljskem sestanku staršem predstavim, kako bo potekalo delo
v naši skupin. Letošnje leto sem še bolj podrobno predstavila dejavnosti otrok pri mizah.
Preko projekcije so si starši pogledali dejavnosti(matematične,  jezikovne…), ki se
povezujejo z vsemi področji kurikula.

Starši so bili nad predstavitvijo zelo navdušeni in izrazili željo, da bi radi videli svoje
otroke, kako te dejavnosti izvajajo. Skupaj smo se odločili, da bomo pripravili posebno
predstavitveno delavnico in določili datum predstavitve v mesecu novembru.

Ključne besede: matematična dejavnost, dejavnosti otrok pri mizah, predstavitev
staršem, otrokov razvoj

Dejavnosti (matematične, jezikovne,…), ki jih izvajamo v naši skupini
Moj delovnik se začne ob 7.30. V službo pridem 15 minut prej in v sobi pripravim:

• prostor(mizice razporedim po prostoru);

• na mize pripravim materiale za dejavnosti;

• umirjeno glasbo.

Ko je v sobi vse pripravljeno za izvajanje dejavnosti, grem po otroke, ki so združeni v
jutranjem varstvu.

Ko otroci pridejo v sobo, po lastni izbiri sedejo za mizo in začnejo z delom. Delo poteka
v tišini ob primerni glasbi. Pri eni mizi sedita dva otroka, ki delata vsak svojo dejavnost.
Ko otrok dejavnost konča, pospravi  materiale in dejavnost zamenja z otrokom pri drugi
mizi, ki je prav tako zaključil dejavnost ali pa z drugim otrokom zamenja mizo. Na
razpolago je tudi rezervna miza za tistega otroka, ki zaključi dejavnost in nima nikogar,
da bi se z njim zamenjal v tistem trenutku.
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Vsako jutro na mize nastavim različne materiale, odvisno od področja, ki ga bomo glede
na pripravljeno pripravo tisti dan imeli.

Otroci v petih dneh izvedejo dejavnosti vseh 6 področij:

• matematika (matematične dejavnosti),

• jezik (jezikovne dejavnosti),

• umetnost,

• družba,

• gibanje,

• narava.

Materiali, ki jih uporabljamo, so naravni predmeti iz okolja (semena, les, blago, plodovi,
vejice, kamni, glina, nestrukturirani material…).

Ko smo v  začetku leta(septembra)začeli izvajati te dejavnosti, sem vsakemu otroku
individualno zelo natančno pokazala in razložila, kako se vsaka dejavnost izvaja. Pri
razlagi sem bila zelo dosledna in jasna. Po končani  razlagi sem materiale skrbno
pospravila in s tem otroke navajala na red. Otroke nenehno spodbujam, naj bodo pri
delu pozorni in vztrajni. Zelo pomembno je, da so pred začetkom izvajanja dejavnosti
pripravljeni vsi materiali in da je prostor zelo lepo urejen. Ne bi bilo dobro, če bi otrok
začel dejavnosti in ne bi imel pripravljenih vseh materialov. Dejavnosti so tudi starostno
prilagojene.

Delo v tej obliki v naši skupini izvajamo že drugo leto - pokazalo se je veliko pozitivnih
strani takšnega dela:

• skupina je umirjena,

• otroci so se navadili na takšen način dela(bilo je jutro, ko otrokom nisem nič
pripravila - ko so otroci prišli v sobo, jim je bilo čudno in prvo vprašanje je bilo:
»Kje so naši kotički?«),

• samostojnost pri dejavnostih,

• razvoj ročnih spretnostih (fine motorike),

• razvoj čutil,

• hitrejše spoznavanje črk in števil,

• starejši otroci so vzgojitelji, ki mlajše navajajo na delo (demonstratorji dejavnosti),

• lep odnos starejših otrok do mlajših.

Materiali so vedno nastavljeni na poličkah na dosego otroških rok. Otroci imajo zelo
lep odnos do materialov in občutek za red (pospravijo za seboj).

Delavnica za starše – predstavitev dejavnosti
Starši si velikokrat ne znajo predstavljati, kaj njihovi otroci delajo v dopoldanskem
času, zato sem se odločila, da jim naj to pokažejo kar otroci sami.

To je bila prva izmed predstavitvenih delavnic, v načrtu je še predstavitev glavnih
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dejavnosti in morda še kakšna.

S pomočnico vzgojiteljice sva pripravile:

• prostor v dvorani,

• mize  in stole(vsak otrok pri svoji mizi),

• didaktični material(na vsaki mizi),

• košarico z materiali za vsakega otroka,

• namizne kartončke, na katerih so bile napisane dejavnosti,

• opazovalne liste za starše,

• inštrumentalno glasbo.

Predstavitev otrok in starši kot opazovalci
Starši so bili opazovalci in so zaradi lepšega pregleda nad vsemi mizami sedeli na odru.
Za lažjo spremljanje predstavitve je vsak od staršev že pri vhodu dobil opazovalni list,
na katerem so bile napisane vse dejavnosti, ki jih bodo otroci izvedli (priloga).

V uvodnem delu so otroci predstavili gibalne matematične izštevanke:

• En kovač konja kuje (delo v parih - otroka sedita na stolih eden proti drugemu/
šolar vodi mlajšega),

• Mi pa hiško zidamo,

• Ena bela hišica,

• Moj klobuk ima tri luknje.

V nadaljevanju je vsak otrok individualno delal pri svoji mizi, na kateri je imel košaro z
materiali za predvidene dejavnosti. Po končani  dejavnosti je otrok pospravil materiale,
dvignil iz kartona izrezano rožico in začel izvajati drugo dejavnost. Delo je potekalo ob
glasbi in v tišini. Dejavnosti je izvajalo 14 otrok in vsak otrok je izvedel štiri do pet
različnih dejavnosti. Na vsaki mizi je bil kartonček, na katerem je bilo napisano ime
dejavnosti,ki jo je v tistem trenutku otrok izvajal. Hkrati se je  izvajalo 14 različnih
dejavnosti. Starši so bili opazovalci in so v tišini spremljali predstavitev.

Vsak dan in mimogrede – majhni koraki na poti do velikih ciljev
Cilj otroških dejavnosti pri mizah in predstavitev dejavnosti staršem je bil v polnosti
dosežen – videlo se je, da se otroci pri izvajanju teh dejavnosti dobro počutijo, da so
zatopljeni v svoje delo, da se vidi njihov vsestranski razvoj in da so pri delu zelo
sproščeni.

V pogovoru s starši po predstavitvi so bili podani zelo pozitivni odzivi, postavljena
pozitivna vprašanja in izrazi presenečenja: »Kako je to mogoče?«»Kaj vse znajo!« »Kako
preprosti materiali in koliko možnosti za razvijanje spretnosti!« »Kakšen red!«
»Neverjetna sproščenost otrok!« »Kako dobra organizacija!« … Starši so bili zelo
navdušeni, otroci pa zelo veseli in ponosni, da so jih pri njihovem delu opazovali njihovi
najbližji. Staršem je bilo predstavljenih 50 različnih dejavnostih s področja matematike
in jezika. Delo otrok pri mizah v skupini je fotografirano, pripravljen je video posnetek
predstavitvene delavnice in Powerpoint predstavitev načina dela. Vse to je na voljo kot
predstavitev za starše in vzgojiteljice.
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priloga: Opazovalni list
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Logika in jezik

Povzetek
Matematika je v vrtcu prisotna vsakodnevno pri spontanih dejavnostih. Potrebno pa jo
je vnašati tudi v načrtovane dejavnosti. Otrokom je potrebno postavljati njihovi stopnji
razvoja  primerne izzive, jih učiti postopnosti in jim pustiti dovolj časa, da dobijo
odgovore na svoja matematična vprašanja. Cilj matematičnega sklopa logike in jezika
je razvijanje logičnega mišljenja in učenje otrok natančnega izražanja, tako na
konkretnem, kakor tudi na slikovnem nivoju.

Ključne besede: razvrščanje, logično mišljenje, natančno izražanje, drevesni diagram.

Uvod
Otrok, star od tri do šest let, je na predoperativni stopnji mišljenja (Piaget 1961). Skladno
s Piagetovo spoznavno teorijo je to za zaznavno-gibalno obdobje to druga razvojna
stopnja, za katero je značilno simbolno mišljenje. Simbolno mišljenje pomeni
sposobnost rabe npr. mentalnih slik, besed, gibov, likovnih izrazov kot simbolov za
označevanje nečesa drugega (Marjanovič U. L., Zupančič M., 2009, str, 291). Otrok kaj
hitro v svojem razvoju obvlada določene matematične spretnosti in misli in se izraža na
načine, ki v njegovem vsakdanjem življenju kažejo na to. Izkušnje in znanja uporablja
pri reševanju vsakdanjih problemov (razvršča stvari, vzame največji kos sladkarije …), se
z njimi zabava, veseli se uspehov in dosežkov. Svoja matematična znanja uporablja
sebi v prid, z njimi želi ugajati odraslim (pospravlja igrače na določena mesta, zna
presoditi kako se mora obnašati …).

Matematika v vrtcu
Otroci imajo v vrtcu veliko možnosti matematično se izražati, sodelovati in se bogatiti,
tako  pri različnih usmerjenih dejavnostih (npr.: Ali je to piramida?), kot tudi pri dnevni
rutini (stvari v garderobah, ležalniki pri počitku, osebna higiena …). Odrasli jih pri tem
spodbujamo, jim postavljamo izzive, jih vodimo, da dobijo odgovore na svoja
matematična vprašanja. Pomembno je, da se otrok tudi v vrtcu vsakodnevno med igro
ukvarja z matematičnimi vsebinami. Otrok se med igro matematiko tudi uči. Iz poskusov
in ponavljanj prihaja sam do matematičnih sklepov in rešitev. Pri opazovanju vrstnikov
in odraslih v vrtcu, pa si matematično znanje bogati, nadgrajuje, utrjuje in ponavlja.
Matematiko se uči z majhnimi koraki. Sproti se z izkušnjami odloča, kaj se je čim bolj
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učinkovito vredno naučiti glede na že znano in osvojeno. Matematike se ne uči na
zalogo. Izkušnje in izzive za učenje pridobiva v vsakdanjem okolju, s predmeti med igro
sprašuje po matematičnem znanju zato, da se bo njegova igra lahko nadaljevala in
nadgrajevala. Vzgojitelj v vrtcu pa mora otrokovo obnašanje v igri opazovati in
prepoznati, da lahko na podlagi tega ustrezno načrtuje in postavlja matematične cilje v
otrokovem življenju v vrtcu. Načrtovanje vsebuje tako predvidevanje razvoja spontane
otrokove igre in njegovo obogatitev z matematiko, kot za izbrane matematične cilje
načrtovanje dejavnosti in načrtno ponujanje priložnosti za uporabo matematičnih
spretnosti, govora in mišljenja (Otrok v vrtcu, 2001, str. 179). Matematične vsebine je
potrebno prepletati z vsemi področji dejavnosti, ki ji Kurikul, kot nacionalni dokument
predvideva za delo v vrtcu.

Pri načrtovanih matematičnih dejavnostih vzgojiteljica v vrtcu ustvari pogoje za
doseganje ciljev na omenjenem področju (npr. igranje trgovine, razdeljevanje pribora,
prostorski odnosi…) in zavestno in enakomerno izkorišča tudi priložnosti za
matematiko ob vsakodnevnih opravilih. Tako vsakodnevne, kot načrtovane
matematične dejavnosti se v vrtcu vsakodnevno med seboj prepletajo in povezujejo. Pri
načrtovanju dejavnosti iz matematike mora vzgojitelj v vrtcu upoštevati nekatere
pomembne zakonitosti:

- matematika je za otroke naporna;

- matematika zahteva koncentracijo (dolžina zaposlitve);

- matematiko delamo z otrokom  individualno, ker je potreben pogovor;

- pri vsakodnevnih opravilih se otrok zave, kako pomembna je matematika (leva-
desna, malo-veliko…);

- pomen učenja matematike za sedanjost – ne za prihodnost;

- opazovanje otroka med rutino pomaga vzgojitelju pri načrtovanju otrokovega
napredka;

- pred skupino pokaže otrok manj matematičnega znanja, kot ga uporablja sam
zase.

V vrtcu se matematika ponuja otroku v:

- spodbudno matematično okolje (didaktični plakati …);

- igra z računalnikom (matematične igre);

- vsakodnevnih dejavnostih (prostorski odnosi, opazovanje oblik …);

- prihod v vrtec (čas prihoda, stvari v garderobah …);

- obroki (priprava pogrinjkov na mizah …);

- priprava na spanje in počitek (simboli otrok na ležalnikih, število ležalnikov …);

- odhod na sprehod (držanje otrok v parih …);

- bivanje na prostem (hoja po levi, štetje korakov, višina rastlin …).

Tako pri spontanih – vsakodnevnih, kot pri načrtovanih matematičnih zaposlitvah v
vrtcu, moramo poznati in upoštevati razvojne značilnosti otrok, katerm dejavnosti
ponujamo in jih z njimi izvajamo.
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Načrtovani učni sklop Logika in jezik
Cilji:

- Razvijati logično mišljenje;

- učiti otroka natančnega izražanja.

Razvrščanje:

- je proces oblikovanja skupin glede na značilnost oziroma glede na značilnosti:

glede na barvo, obliko, materiale, dolžino, višino, širino, namembnost …;

- je oblikovanje/formiranje skupine po določeni lastnosti;

- uporabimo lahko različne prikaze-diagrame: puščični, drevesni, carrollov, Euler-
Vennov.

Priprava za dejavnost iz področja matematike kot didaktična enota  iz
sklopa logike in jezika – razvrščanje
Globalni cilj:  - razvijanje matematičnega mišljenja;

Cilj: - razvrščanje copat glede na način zapenjanja;

          - razvijanje logičnega mišljenja;

          - učiti otroka natančnega izražanja;

          - otrok rabi imena za števila;

1. Otroci bodo v skupini starosti od 4 – 5 let ugotavljali, kako se njihovi copati
razlikujejo po načinu zapenjanja.

2. Otroci se bodo razdelili v dve skupini glede na ugotovljen način zapenjanja copat.

3. Otroci bodo poiskali sličico svojih copat in le-te razvrstili v drevesni diagram
(copati, ki se zapenjajo z »ježkom« in copati »balerine« - se ne zapenjajo z ničemer).

4. Otroci bodo že razvrščene fotografije svojih copat v drevesnem diagramu obrnili
tako, da fotografij ne bo videti.

5. Otroci bodo v drevesnem diagramu napravili križec v polju, kjer so predhodno
stali oz. so položili fotografijo svojih copat.

6. Otroci bodo prešteli in ugotovili, v katerem polju drevesnega diagrama je koliko
križcev in katerih je več.

Povezave med različnimi področji dejavnosti
Družba:

- otrok sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju odločitev;

- otrok spoznava in sodeluje skupinsko igro-dejavnost, ki temelji na določenih
pravilih.

Jezik:

- otrok sodeluje v različnih govornih položajih, začenja pogovor;

- otrok sodeluje v komunikaciji v manjših skupinah, v parih ter v komunikaciji z
odraslimi in otroki;

- otrok uporablja različne vrste simbolov, s katerimi izraža svoje misli.
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Opis poteka dela
Otroke v skupini sem vprašala, po katerih lastnosti bi lahko ločili svoje copate od copat
drugih otrok v skupini. Odgovori so kar deževali iz njih, resnično sodelovalo pa je osem
otrok, medtem ko so se drugi raje igrali v igri po želji. Ugotovili so, da se copati med seboj
razen po barvah, ločijo še po velikosti in načinu zapenjanja. Skupaj smo ugotavljali in
ugotovili, da bomo težko natančno ločili velikosti, ker na nekaterih copatih številke
niso več vidne, na nekaterih pa številk sploh ni. Glede barv so otroci povedali, da je zelo
veliko copat pisanih in da jih ima mnogo celo pisane šive, elastike in razne dodatke.
Ugotovili so, da popolnoma enobarvnih copat v naši skupini sploh nima nihče. Skupaj
smo prišli do spoznanja, da jih bomo najlažje ločili po načinu zapenjanja, ker se pri
sodelujočih otrocih copati zapenjajo z »ježkom« ali pa »ježka« nimajo.

Ko sem otrokom podala navodila, da naj se tisti z zapenjanjem na »ježka« postavijo na
eno stran in drugi brez zaponk na drugo, so prav vsi otroci to storili brez dodatnih
posebnih pojasnil. Na tla sem jim položila drevesni diagram, narisan na karton, kjer je
bila na eni strani fotografija copata (otroka, ki ni v naši skupini), ki se zapenja z »ježkom«
in na drugi strani drevesnega diagrama fotografija copata, ki se ne zapenja z »ježkom«.
Namerno sem za te dve fotografiji izbrala copate otrok iz druge skupne, da se otroci, ki
so sodelovali pri dejavnosti, ne-bi enačili s poznanim copatom.

Nato so otroci, obuti vsak v svoje copate, stopili v pripravljena in označena polja
drevesnega diagrama. Najprej so v polje stopili vsi otroci, katerih copati se zapenjajo z
»ježkom«, nato pa še otroci, katerih copati se ne zapenjajo z »ježkom«. Prav vsi sodelujoči
otroci so nalogo izvedli pravilno, brez dodatnih informacij ali pojasnil.

Prikaz v prostoru
Otrokom sem podala navodila, da naj izstopijo iz diagrama. Nato sem jim podala
informacijo, da naj postavijo samo svoje copate na mesto, kjer so prej stali oni sami. Vsi
do zadnjega so stopili ven – dol iz kartona – se sezuli in pravilno postavili vsak svoje
copate na mesto, kjer so stali. Prav nihče se ni zmotil ali potreboval dodatno usmeritev.
Copate so še dodatno popravljali tako, da so bili pravilno postavljeni (levi in desni
copat). Otroci so po uspešno opravljeni nalogi svoje copate vzeli iz drevesnega diagrama
in ostali bosi – copat si niso nazaj obuvali.
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Igra ostalih otrok, ki niso sodelovali pri matematični dejavnosti, sodelujočim otrokom
ni zmanjševala koncentracije pri dejavnosti. Bili so zbrani, skoncentrirani na dejavnost
in sodelovalni. Natanko so vedeli, kaj je potrebno narediti.

Copate vsakega otroka , ki je sodeloval pri vodeni dejavnosti, sem fotografirala in otroci
so sami poiskali vsak svojo sliko copat. Vprašala sem jih, kaj bi sedaj lahko naredili s
temi slikami. Po kratkem razmisleku sto mi trije odgovorili, da bi lahko te slike sedaj
postavili v polje, kjer so prej stali oni oz. so tam bili njihovi copati. Pri tem težav niso
imeli. Vedeli so, na katero stran diagrama spadajo slike. Sami so tudi vse prešteli.
Nekateri samo posamezne »množice«, drugi vse.

Prikaz s simboli
Dala sem jim navodilo, da naj slike svojih copat obrnejo narobe – tako da jim slika ne bo
več vidna. To je bilo razumljivo samo enemu dečku, vendar je pri tem opazoval še ostale
otroke, kaj delajo in ker oni niso navodila popolnoma razumeli, tudi ta deček ni bil
povsem prepričan v svoj prav. Ko pa sem jim rekla, da naj slike copat samo obrnejo
narobe, so to naredili takoj prav vsi otroci, ki so imeli slike na drevesnem prikazu. Vsak
otrok je pod sliko svojih copat naredil križec s flomastrom in odstranil sliko iz
drevesnega diagrama. Sami so jih spontano prešteli in po mojem zastavljenem
vprašanju, če vedo, kje je bilo večje število copat, so takoj v en glas povedali, da tam, kjer
so bili copati, ki se ne zapenjajo z »ježkom«.

Opredelitev aktivnosti vzgojiteljice:

- Po predhodnem opazovanju otrok, pripravim matematično dejavnost,

- povabim otroke, kdo bi želel sodelovati pri dejavnosti,

- vodim pogovor o načrtovani dejavnosti,

- spodbujam razmišljanje otrok,

- otrokom zastavljam vprašanja,

- med dejavnostjo otroke opazujem in jim individualno prilagajam zahtevnost in
trajanje le-te,

- pripravim pripomočke za izvedbo dejavnosti,

- dejavnost vodim,

- otroke pohvalim,

- otroke spodbujam k uporabi matematičnih izrazov.

Opredelitev aktivnosti otroka:

- otrok sam izrazi željo po aktivnem sodelovanju v načrtovani dejavnosti,

- otrok aktivno sodeluje in sooblikuje dejavnost,

- otrok je aktiven udeleženec pri dejavnosti,

- otrok uporablja matematične izraze,

- otrok pridobiva izkušnje,

- otrok raziskuje,

- otrok opazuje,

- otroci si med seboj izmenjavajo informacije in si med seboj pomagajo.
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Evalvacija dejavnosti
Načrtovani cilji dejavnosti so bili v celoti izpeljani. Otroci so sami podajali izraze, po
katerih so se njihovi copati ločevali od copat ostalih otrok. Sami so našli prav vse
razlike in jih tudi izrazili. Uporabljali so matematične izraze večji – manjši, krajši –
daljši, svetli – temni, višji – nižji.

Pri razvrščanju copat v drevesni diagram so logično razmišljali. Copate so delili po
vnaprej dogovorjenih lastnostih in vsak je natanko razumel in vedel, kam mora stopiti
oz. kam postaviti copate in kasneje sliko svojih copat. Pri tem so se zabavali, držali drug
drugega, da so  lahko vsi stali v drevesnem diagramu. Spontano so uporabljali in
izražali števila in pri tem smiselno in pravilno šteli.

Refleksija dejavnosti
Dejavnost sem načrtovala kot didaktično enoto, ker trenutno v skupini izvajamo temo
o zimskih športih. Najprej sem sama opazovala otroške copate in tudi sama bila mnenja,
da bomo najbolj nazorno in konkretno copate lahko ločili po načinu zapenjanja, ker
imajo v naši skupini vsi otroci po dveh ločenih lastnostih samo ta način. Bila sem
mnenja, da bom z otroki lahko izpeljala vse štiri korake vpeljave prikaza. Vedela sem
tudi, da bodo otroci  med dejavnostjo  sami preštevali razporejene elemente v drevesnem
diagramu, kajti v skupini imamo dnevno v jutranjem krogu preštevanje otrok. Vsak dan
otrok prešteje vse otroke, ki so v vrtcu, drugi dežurni otrok pa na številčnem traku
prešteje, koliko otrok v istem dnevu manjka v skupini. V igralnici imamu tudi veliko
didaktičnih plakatov, iger, spodbud s področja matematike in otrokom te stvari niso
tuje. Ob rojstnem dnevu posameznika, leto starosti le-tega preštevamo tudi nazaj in
štejemo tudi v angleškem jeziku. Poleg matematičnih spodbud v rutinskih dejavnostih,
matematične izraze obe s kolegico zavestno uporabljava vsakokrat, ko je to le možno. Le
peščica otrok ima s prostorskimi odnosi v skupin še kakšno težavico. Dejavnost se mi
zdi, da sem izpeljala dobro, otrokom zanimivo, ravno prav njihovemu razvoju zahtevno,
da so ob tem dobili potrditev za njim že znano in da so se ob tem naučili tudi kaj novega.
Vsi otroci so ves čas dejavnosti sodelovali, bili skoncentrirani in zainteresirani do
samega konca.

Kasneje so še ostali otroci, ki prvotno pri dejavnosti niso sodelovali, izrazili željo po
sodelovanju. Seveda smo dejavnost izvajali še za njimi in pri tem prav tako uživali.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za šolstvo.
Otrok v vrtcu – Priročnik h Kurikulu za vrtce. (2001). Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor: Založba Obzorja.
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Rdeče žoge

Povzetek
Števila, simboli, velikostni, količinski, prostorski odnosi, geometrijski liki so povsod
okoli nas. Za nas »velike« so pomembni, poznamo njihov pomen, a majhni otroci šele
spoznavajo te besede, pojme. Za njih so matematični izrazi le pomoč in vodilo s strani
vzgojiteljice, da dani problem rešijo. Poslušajo vzgojiteljico, a za razumevanje le-teh
otroci potrebujejo svoje izkušnje. Predstavljam sklop matematičnih dejavnosti.

Ključne besede: matematične dejavnosti,  števila, simboli.

Vrtec, kot spodbudno okolje za vsestranski razvoj otroka vključuje tudi spoznavanje in
seznanjanje otroka z matematiko, ki jo kot vzgojiteljica načrtno vključujem v usmerjene
dejavnosti. A ne le takrat! Trenutna situacija, ki nastane v igralnici, dnevna rutina,
skriti kurikulum. Veliko je priložnosti, kjer otrok sliši matematične izraze, pojme, ki mu
postanejo »blizu« in jih sčasoma začne v govoru uporabljati tudi sam.

V vse dejavnosti kurikula vpletam cilje matematike. Tokrat sva z Alenko (pomočnico
vzgojiteljice) načrtovali sklop drugače – poudarek bo na matematiki.

Skupina je kombinirana, v starosti 2–4 let. Načrtovani sklop upošteva individualne
razlike v razvoju in učenju, z možnostjo, da vsi otroci sodelujejo v načrtovanih
dejavnostih, ki pa se po zahtevnosti razlikujejo. Zastavljeni cilji so enotni:

• seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,

• razvijanje matematičnega izražanja,

• razvijanje matematičnega mišljenja,

• razvijanje matematičnih spretnosti,

• doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.

Rdeča nit sklopa so rdeče žoge. Otroci so namreč predhodno že dobro spoznali pravljico
Rdeča žoga, Matthiasa Karla.
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V igralnico sem prinesla veliko rdečo žogo, ki je otrokom pripovedovala svoje
dogodivščine. Nato jih je žoga povabila, da se igrajo z njenimi prijateljicami, žogami.
Veliko rdečo žogo sem postavila na omarico. Na tla sem stresla polno vrečo majhnih,
raznobarvnih žog, ki so se zakotalile po igralnici in z Alenko opazovale reakcijo otrok.
Kriče so se zapodili za žogami, jih metali v zrak, kotalili. Naša najmlajša sta stala ob
strani in opazovala otroke. Povabila sem ju, da si poiščeta žogo in se z njo igrata. Ker sta
še vedno mirovala, sem predlagala Davidu, da Domnu in Galu prinese rdečo žogo, kar
je tudi storil. To je slišalo še nekaj otrok, ki so dečkoma nosili žoge in ju tako povabili v
igro z žogami. David je imel v naročju več žog, zato sem ga vprašala, če lahko prešteje
žoge. Deček je pravilno preštel žoge (bilo jih je 5). Vzela sem mu eno žogo in ga vprašala,
koliko jih ima sedaj. Preštel je pravilno, ugotovil, da jih je sedaj manj, prav tako je
pravilno povedal barve žog. Tudi midve sva se vključili v igro in spraševali otroke,
kakšne so barve žog in ugotavljali, da le nekaj otrok pravilno poimenuje barve, pravilno
štejejo do 3 le trije starejši otroci, David pravilno šteje do 20, tudi takrat, ko mu odvzamem
ali dodam žogo. Otroci poznajo številke, a ob štetju potrebujejo pomoč vzgojiteljice, tudi
takrat, ko številke pokažejo s prstki. Za popestritev igre sem položila na tla igralnice
barvne obroče in otroci so ustrezne žoge polagali v obroče. Postavila sem pravilo:
nosimo eno žogo naenkrat. Ta izraz otroci poznajo, saj ga vsakodnevno uporabljamo
pri obrokih, ko otroci pospravljajo jedilni pribor, a se še vedno najde kateri izmed otrok,
ki ga ne upošteva. Tokrat se je zmotil Luka in ko sem mu odkimala z glavo, je sam
povedal: »Nosimo eno po eno.« Vrgel je žogo na tla in v obroč položil samo eno žogo.
Dejavnost smo zaključili s pospravljanjem žog – po barvah. Seveda so nekateri otroci
nosili tudi druge barve, a sva jih sproti opozarjali, naj poiščejo določeno barvo in v
kolikor so imeli še vedno težave, sva iz vrečke potegnili žogo in ga poprosili, naj najde
prav takšno žogo, kot sva jo držali v roki.

Iz barvnega papirja sem izrezala 4 velike kroge in jih nalepila na steno. Sara: »Kaj pa je
to? Krogi?« Prikimala sem. »Ti so veliki!« je dodala Nia. »Kaj pa bomo delali?« je vprašal
David. Kmalu se je okoli mene nabrala skupina otrok, ki so prišli pogledat, kaj se
dogaja. »Mi zna kdo povedati, kakšne barve so?« Prvi je bil David, ki je pokazal in povedal:
modri krog. Dečka sem pohvalila in zaploskali smo mu. Otroke, ki so se mi pridružili,
sem spodbudila, da poiščejo določeno barvo na svojih oblačilih, kar za nekatere ni bilo
težko. V kolikor so barvo narobe poimenovali, sem opozorila, naj še enkrat pogledajo,
če je to ista barva hlač oz. copat ali puloverja. Otroci so spoznali, da barva ni ista. David,
Sara in Peter so otrokom pomagali, da so našli isto barvo oblačil.  Za vsak pravilen
odgovor sem otroka pohvalila, ostali otroci so  zaploskali. Koncentracija otrok je padla
in odšli so se nazaj igrat v druge kotičke. Po sadni malici smo nadaljevali. Otroci so sedli
na tla in prosila sem Jana, če lahko prešteje kroge, ki so pritrjeni na steno. Deček je
prišel h krogom, jih pokazal, a ni nič povedal, zato smo prešteli skupaj, nato pa še
enkrat, s tem, da smo števila kazali s prsti rok. Uspešni so bili vsi otroci, razen Domna
in Gala, ki sta pri štetju potrebovala najino pomoč. Na tla sem položila škatlo. V njej  so
bile plastične žoge in žoge iz blaga. Vsak otrok je iz škatle potegnil žogo, povedal iz
kakšnega materiala je, kakšne barve je, nato pa z njo skušal zadeti enake barve krog na
steni. Mlajši otroci so imeli drugačno nalogo: na tleh so pobrali žogo iz platna, drugi del
naloge je bil isti. Nalogo so opravili uspešno, le Domen ni hotel sodelovati. Žoge smo
skupaj pospravili: najprej žoge iz blaga, nato še ostale, seveda smo jih razvrstili po
barvi, ob tem pa glasno šteli prav vsako žogo, ki je pristala v vreči.

Kaj pa, če si zavežemo oči, lahko uganemo, kaj bomo potipali? Skupina otrok se je
zbrala okoli mize, na kateri je bila punčka, žoga iz blaga in plastična žogica. Za nalogo
so se otroci javili prostovoljno, večinoma so to bili starejši otroci skupine (le pet otrok).
Ostali otroci niso želeli, da bi jim z rutico zavezala oči, so pa z zanimanjem spremljali,
kako dejavnost poteka.

Naloga je bila za otroke lahka, tudi takrat, ko sem dodajala nove  igrače, ki jih otrok z
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zavezanimi očmi ni videl: avto, vlak, posodica, lego kocke. Kot zadnji je sodeloval David.
Zložila sem stolp iz kock in ga postavila pred njega. Pravilno je uganil, da so to kocke.
»Jih lahko prešteješ?« Deček je stolp, oz. kocke razstavil, in pravilno preštel, koliko kock
je bilo v stolpu. Dečka sem pohvalila, odvezala rutko, da se je še sam prepričal, da je
uspešno opravil nalogo in otroci so mu zaploskali.

 Pred kosilom, ko so bili otroci že za mizo, sem ob krogih na steno brez besed nalepila še
tabelo. Na levi strani števila do 7, spodaj pa krogce osnovnih barv in mrežo. Otrokom
nisem nič povedala, pa tudi oni so bili kar nekaj časa tiho, dokler ni David vprašal,
zakaj so na listu črke. Alenka ga je popravila, da so to številke in da bomo lepili žoge.
»Modre,« je rekel David. »Pa kakšne še?« je spraševala naprej. »Rdeče,« je rekla Zala.
»Zelene kot trava,« je dodal Tai. »Še ena barva nam je ostala,« je Alenka spodbujala
naprej. Otroci so molče opazovali plakat, zato je Alenka kazala na posamezne barve,
dokler ni prišla do »Ru…« Otroci so hitro dokončali: »Rumena.« »Kakšni so pa krogi?«
stopila je k velikim krogom. »Veliki!« so pravilno povedali otroci. Kaj pa tisti?« je
spraševala naprej Alenka in pokazala kroge, ki jih bodo lepili v tabelo. »Manjši!« je bil
odgovor otrok. »In ti tukaj?« je pokazala na krogce na tabeli. »Še manjši!« je bil odgovor
otrok. Odgovarjali so večji otroci, mlajši so ponavljali za njimi. Pogovor je Alenka
zaključila: »Jutri bomo šteli žoge in lepili namesto žog te kroge v  kvadratke na tabeli. Bo
težko?« »Ne,« so rekli otroci. Spontana dejavnost se je zaključila, začelo se je kosilo.

Naslednji dan je David vprašal, kdaj bomo lepili krogce. Ni pozabil. »Še malo, da
pripravim žoge.« je bil moj odgovor.

Otroke sem razdelila v skupino po tri. Iz vreče je otrok potegnil žogo, povedal kakšne
barve je, pokazal na velik krog enake barve in jo nalepil v ustrezni kvadratek na tabeli.
Naloga jim ni bila težka, dejavnost jih je motivirala in zvrstili so se vsi otroci. Mlajši so
barvo bolj ugibali, potrebovali so odprta vprašanja, da so prišli do pravilne rešitve, a ko
so ponovili barvo, so kaj hitro pravilno poimenovali in pokazali določeno barvo krogov,
s tem, da jim velikostni odnosi niso delali težav. Žoge smo najprej prešteli skupaj, potem
pa so šteli posamezni otroci. Najbolj uspešen je bil seveda David, ki je pravilno preštel
vse žoge, večji otroci so samostojno šteli do 5, mlajšim smo pomagali vsi in šteli skupaj.

Didaktičnih iger v vrtcu na to temo ni, zato sva jih izdelali z Alenko sami, pri eni so nam
pomagali tudi otroci. V igralnico sem prinesla veliko vrečo, polno zamaškov. Otroci so
se takoj zgrnili okoli vreče, zanimalo jih je, kaj je v njej. Pustila sem jim, da vrečo tipajo.
»Trdo je,« so ugotovili otroci. Razvezala sem vrečo in vsebino stresla po igralnici.
Zamaški so se odkotalili po igralnici. Otroci so začeli hoditi po njih, delati kupčke.
Pustili sva jih, da so se igrali z njimi, potem so dobili nalogo: v zaboje bomo zbirali
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določene barve – klasifikacija po barvi. Otroci so si zavihali pulover in vanj nabirali
določeno barvo, z zamaški so si polnili žepe ali jih nabirali v pest. V kolikor sva opazili,
da barva ni prava, sva otroka opozorili in mu pomagali, da je zbiral določeno barvo. Ko
je koncentracija pri otrocih padla, sva jim razdelili posodice in se ob tem pogovarjali,
kdo ima manj zamaškov in kdo več. Domen si je našel svojo igro: v velik pokrovček je
tlačil manjše zamaške in v naši igri ni sodeloval.

Zamaške sva z Alenko nalepili na kartončke, otrok je dobil prazen kartonček. Iz škatle
je potegnil kartonček in na prazen kartonček postavil toliko zamaškov, kot je bilo
nalepljeno na karti. Ob tem je utrjeval barvo in štel, števila je pokazal tudi s prsti rok.

Na podoben način sva izdelali karte s števili in liki. Mlajši otroci so imeli na razpolago
manj kart, veliki več. Krog so otroci z lahkoto prepoznali, težave so bile s trikotnikom in
kvadratom, razen Davida, ki like pozna.

Oblike likov so otroci risali s prstom po zraku, poudarek je bil na krogu, katerega so
narisali s čopičem na risalni list in notranjost kroga pobarvali z rdečo barvo. Večji
otroci so narisali sklenjen krog, mlajši so bili tu manj uspešni in so potrebovali najine
napotke.

Naša igra z barvami in liki se tu še ni končala. Poznamo kar nekaj pesmic, ki vsebujejo
elemente matematike. Otroci jih radi prepevajo vsakodnevno in besedilo pesmi
ponazarjajo z gibi telesa in rok. To so: Rdeča žoga, Rdeč balonček, Dežek (Janez Bitenc),
Žogica, Dežek, toča, grom (Mira Voglar), Pet račk, Avto (Romana), Mačka in miški, Leva,
desna, (Ksenija Šoster Olmer), Maksi mini pajkec (ljudska).

 Otrok potrebuje veliko matematičnih izzivov, spodbud in ponavljanja, vedno znova in
znova. V igri utrjuje že osvojena spoznanja in jih nadgrajuje. Koncentracija je
kratkotrajna, zato se prehodi na drugo nalogo ali dejavnost hitri in povezani. Pri
reševanju problemov so otroci medsebojno sodelovali: mlajši so poslušali starejše in za
njimi ponavljali besede, starejši so poslušali mlajše in jim pomagali, da so nalogo
pravilno rešili. Otroci so opazovali drug drugega in medsebojno komunicirali in v igri
popravljali »napake«. Pridobljene matematične izkušnje so bile za njih izziv in
motivacija. Ne le za otroke, tudi za naju z Alenko. Tekom načrtovanih dejavnosti so se
porajale nove ideje, ki jih bova naslednje dni realizirale: krogla iz plastelina in slanega
testa, krogla iz časopisnega papirja, ki jo bomo pobarvali z rdečo barvo in bodo okraski
na naši novoletni jelki. Risanje na tleh igralnice na velike plakate z velikimi ravnili in
trikotniki, obrisi likov ob šablonah in škatlicah. Kotaljenje različno velikih žog v
različno velike škatle, nizanje vzorcev s kockami. Pripovedovalna kocka, ki nas bo
vodila v naslednji projekt, kjer se bomo bolj posvetili jeziku – morda se porodi še kakšna
ideja za igro in utrjevanje matematičnega znanja pri otrocih.

Pripomba enega izmed staršev je bila: »Kaj jih boste učili že v vrtcu šteti?«  Matematika
niso le številke, matematika je veliko več. V kolikor govor odraslih analiziramo, vidimo,
da uporabljamo veliko matematičnih izrazov. Samoumevno in velikokrat čisto
avtomatsko. Otrok je na začetku matematične poti. V vrtcu mu želimo dati osnovo, mu
pokazati, da je matematika zanimiva in igriva. Otrok ne reši vedno matematičnega
izziva pravilno. Nič zato. Velikokrat bo v igri reševal probleme, ob strani mu bo stala
vzgojiteljica in mu pomagala. Ko bo dosegel zastavljen cilj, ga bo čakala že nova naloga
…

Otroke med dejavnostmi fotografirava. Iz nastalih fotografij bom naredila film v
programu Movie maker, katerega bom predstavila tudi staršem. Fotografija otrok med
dejavnostjo pove veliko, med drugim tudi to, da  otrok doživlja matematiko kot prijetno
izkušnjo.

Literatura:
Kurikulum za vrtce (2004), Ministrstvo za šolstvo in šport
Zbirka matematičnih iger za predšolsko obdobje. Jasmina Florjanič. (Diplomsko delo, 2011).
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Ta zanimiva matematika

Povzetek
V referatu predstavljamo teoretična spoznanja in nekatere praktične aktivnosti, ki smo
jih v šolskem letu 2012/13 izvajali v skupini otrok, starih od 4-5 let, v sklopu projekta »Ta
zanimiva matematika«. Dokazati smo želeli, da lahko z dovolj konkretnega materiala,
primernim pristopom, ugodno čustveno klimo in smiselno povezavo različnih področij
kurikula, s predšolskimi otroki izvajamo vsebine iz vseh vsebinskih področij
matematike. Za otroke je posebno motivacijo predstavljala priprava in izdelava
didaktičnega materiala. Za večino dejavnosti smo uporabili material, ki smo si ga
izdelali sami ali pa je na razpolago v večini vrtcev.

Ključne besede: matematika, aktivnosti, predšolski otrok, vzorci, carrollov diagram.

Matematika v vrtcu
Matematika je eno izmed področij kurikula. Vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcu jo izvajamo
v okviru načrtovanih matematičnih dejavnosti, kakor tudi v drugih vsakodnevnih
dejavnosti ter tako omogočamo doseganje matematičnih ciljev iz različnih vsebinskih
področij. S tem poudarjamo pomen zgodnjega usvajanja matematičnih pojmov,
spretnosti in znanj za razvoj matematičnega mišljenja in izražanja. Otrok svet dojema
celostno in zato je pomembno, da pri načrtovanju matematičnih vsebin omogočimo
korelacijo različnih področij Kurikuluma za vrtce.

Bistveno je, da otrok v sproščenem vzdušju in prijetnem razpoloženju matematične
pojme neprisiljeno doživi. Še posebej pomembno je, da postanejo del njegove podzavesti
in jih bo spontano priklical v zavest, ko jih bo potreboval. Njegov prvi stik z matematiko
bo prijazen, če ga bo doživel celovito, preko občutkov, ki so mu blizu in ob katerih se
počuti varno in sproščeno. Kakovostno obvladanje matematičnih zakonitosti na višjih
stopnjah šolanja in v življenju je pomembno odvisno od tega, v kolikšni meri jih je imel
otrok v prejšnjih letih možnost dojemati in doživljati na različne, sebi ustrezne načine
(Zajc in Koželj 2001).

Naloga vzgojiteljev je, da otrokom približamo matematiko, da pri otrocih razvijemo
veselje do matematike in uporabimo metode, ki omogočajo pozitivne izkušnje otrok. Le
tako bodo lahko matematiko doživljali kot nekaj prijetnega in bodo v kasnejšem
izobraževanju dosegali dobre rezultate, kajti motiviranost otroka je pogoj za doseganje
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visokih dosežkov. Znanje matematike pa narašča ob usvajanju novih konceptov na
izkušnjah in znanju predhodnih dejstev, postopkov in sklepanju o tem, kar že zna
(Šepul 2013).

Pomembnost vključenosti v predšolsko izobraževanje za kasnejše matematične učne
uspehe otrok poudarja tudi raziskava TIMSS (Japelj Pavešić idr., 2011), kjer ugotavljajo
pomembno razliko med učnimi dosežki otrok, ki so obiskovali vrtec in tistimi, ki ga
niso, že v četrtem razredu osnovnošolskega izobraževanja.

Ker je Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 1999) izvedljiv le kot celota, je tudi matematika
uresničljiva le, ko se povezuje z drugimi področji in tako je matematika tudi sredstvo za
doseganje ciljev na drugih področjih (Kroflič idr., 2001).

V nadaljevanju predstavljamo dve izvedeni dejavnosti v sklopu projekta »Ta zanimiva
matematika«, pri katerih smo vpletli matematiko v druga kurikularna področja:

Vzorci
Vzorci so matematična vsebina, ki jo lahko uspešno izvajamo že v vrtcu in nam
omogočajo zelo dobro povezavo vseh kurikularnih področij. V začetnem usvajanju
vzorcev moramo otrokom predstaviti pojem matematičnega vzorca in sicer, da je to
nekaj, kar se pojavlja »vedno znova in znova«. Lipovčeva in Antolinova (2013) predlagata,
da naj se gradnik vzorca ponovi najmanj trikrat, kajti le tako bodo lahko predšolski
otroci zaznali gradnik in vzorec pravilno nadaljevali. Po postavitvi oziroma prikazu
vzorca otrokom podamo navodilo »nadaljuj«. Naloga je, da otrok ugotovi gradnik vzorca
ter le tega nadaljuje.

V začetku pričnemo z uvajanjem enostavnih ponavljajočih se vzorcev AB-AB-AB,
nadaljujemo z zahtevnejšimi vzorci ABC-ABC-ABC, ob zadostni količini predznanja pa
si otroci lahko tudi sami izmišljujejo vzorce, nadaljujejo naraščajoče in padajoče vzorce,
klasificirajo ter napovedujejo, kateri predmet bo na n-tem mestu vzorca (Lipovec in
Antolin, 2013).

S pomočjo dejavnosti vzorci smo uspešno vpletali matematiko v druga področja:
Jezik – glasovni vzorci: »krava – muka – krava – muka – krava - muka«;
Gibanje – gibalni vzorci: »poskok – počep, poskok – počep; poskok – počep«;
Narava – razvojni krog ptic: »jajčeca – mladiček – hranjenje – odrasla ptica; jajčeca –
mladiček – hranjenje – odrasla ptica«;
Glasba – ritmični vzorci: »plosk – tlesk- plosk – tlesk – plosk – tlesk«;
Ples – plesni- ritmični vzorci;
Družba – vzorci na oblačilih;

Vsebino smo z otroki izvajali daljše časovno obdobje in prvi dan je enostaven vzorec
usvojila slaba tretjina otrok. V matematičnem kotičku smo jim ponudili dovolj
konkretnega materiala: izdelkov iz dass mase, gumbov, Cuisenairovih paličic, klik kock,
kostanja, lesenih palic, koruze, … ter jih tudi v času rutinskih dejavnosti spodbujali k
ustvarjanju gibalnih, glasovnih in plesnih vzorcev ter vzorce iskali v naravi. Ko smo
opazili, da imajo posamezni otroci usvojene enostavne vzorce, smo nadaljevali z
zahtevnejšimi, nato tudi s padajočimi in rastočimi vzorci, ter klasifikacijo vzorcev. Trem
otrokom  je po tritedenskem aktivnem, vendar sproščenem, razigranem in igrivem
usvajanju vzorcev, uspelo celo napovedati, kaj bo na desetem mestu vzorca. V enakem
časovnem obdobju, pa le dva otroka nista usvojila enostavnega vzorca AB.
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Slika 1: Klasifikacija vzorca

Vzorci so pomembna vsebina, saj s pomočjo le teh otroci razvijajo predalgebrsko
razmišljanje, z oblikovanjem vzorcev razvijajo kreativnost in ustvarjalnost, z
opazovanjem in ugotavljanjem pravilnosti pa spoznavajo različne možnosti rešitve
problema ter se navajajo na posploševanje. Predvsem pa omogočajo sproščeno, zabavno
in aktivno razvijanje matematičnega mišljenja.

Poudariti želim, da je za usvajanje teh vsebin zelo primeren konkreten material,
nestrukturiran material, jesenski plodovi, gumbi, ščipalke, idr. Manj primerni so tiskani
vzorci, saj tam napaka ni nevidno popravljiva, kar pa ima pomemben vpliv na
oblikovanje otrokove samopodobe.

Carrollov diagram v obliki drevesnega diagrama po dveh lastnostih

Grafični prikazi predstavljajo vizualno oporo miselnim aktivnostim. Rozman (2009)
navaja, da se moramo pri oblikovanju diagrama ozirati na vsebino naloge in na kriterije
razvrščanja, ne pa na obliko grafičnega prikaza. Vsakič, kadar naloga narekuje
razvrščanje objektov glede na neko lastnost in njeno zanikanje, gre za carrollov diagram
(Rozman, 2009).

Slikovni prikaz lahko večkrat oblikujemo tako, da otrokom ponudimo aplikacije za
predmete, ki jih v igralnico ni možno prinesti (Šepul, 2013).

Tako smo z otroki oblikovali dvojni carrollov diagram v obliki drevesnega diagrama s
slikovnim materialom.

Dobili smo štiri množice po lastnostih: Se giblje/ni živo, se ne giblje/ ni živo; se giblje/je
živo; se ne giblje/ je živo. Ob tem smo izhajali iz znanj kurikularnega področja narava,
kjer smo spoznavali lastnosti žive in nežive narave. Otroci so iz vrečke vlekli simbole
žive in nežive narave, opisovali njihove lastnosti ter jih razporejali na ustrezno mesto v
diagramu. Ugotovili smo, da gibanje ni pogoj za to, da je neka stvar ali predmet živa ali
neživa, zato smo simbole predmetov razvrstili še glede na drugo lastnost: se giblje/ se ne
giblje.

Slika 2: Carrollov diagram po dveh lastnostih.
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Ob skupinskem oblikovanju grafičnega prikaza smo tako utrjevali tudi sposobnosti
medsebojnega sodelovanja ter upoštevanja drugačnosti in različnosti, ki so vsebine
kurikularnega področja družba. Hkrati pa smo ob opisovanju simbolov krepili tudi
sposobnost izražanja, opisovanja in spodbujali artikulacijo ter tako uresničevali cilje
kurikularnega področja jezik.

Zaključek
V vrtcu je veliko priložnosti, kjer se otrok srečuje z matematiko. Naloga vzgojiteljev pa je,
da otroka usmerja in vodi ter mu postavlja odprta, kompleksna vprašanja, pri katerih
mu nudi priložnosti za razvoj matematičnega mišljenja in jezika ter naloge, pri katerih
razvija matematične spretnosti in tako skrbi za usvajanje znanja in zgodnjega učenja
matematike. Pri tem poskrbimo, da otroci nadgradijo svoje znanje, saj le tako lahko
doživljajo zadovoljstvo in uspeh. Posebno motiviranost pa dosežemo z vpletanjem
matematike v ostala kurikularna področja ter igranjem matematičnih didaktičnih iger.

Za aktivno učenje predšolskega otroka je pomembno pripravljeno stimulativno okolje,
ki otroku nudi izzive in priložnosti za opazovanje in manipulacijo s predmeti, ki se jih
lahko dotika, jih premika in z njimi rokuje. S pomočjo konkretnega materiala smo z
otroki oblikovali različne vzorce, jih nadaljevali in preverjali smiselnosti svoje rešitve
problema ter ob tem aktivno razvijali matematično mišljenje. S pomočjo grafičnega
prikaza po dveh lastnostih pa smo nadgradili znanja iz področja narave, spodbujali
razvoj jezikovnih zmožnosti, spodbujali empatijo in občutek za spoštovanje drugačnosti
in različnosti ter razvijali matematično mišljenje.

Trdimo lahko, da smo dosegli dobro medpodročno povezovanje, otroci so pridobili nova
znanja in izkušnje, ki jim bodo v pomoč pri doseganju kasnejših matematičnih učnih
uspehov. Predvsem pa smo se ob izvajanju dejavnosti zabavali in doživljali zadovoljstvo
in uspeh.

Literatura
Bahovec, E., G. Bregar, K., Čas, M., Domicelj, M., Saje – Hribar, N., Japelj, B.idr. (1999). Kurikulum za vrtce: predšolska
vzgoja v vrtcih. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in znanost in šport: zavod RS za šolstvo.
Japelj Pavečić, B., Svetlik, K. in Kozina, A.(2011). Znanje matematike in naravoslovja med osnovnošolci v Sloveniji
in po svetu. Izsledki raziskave TIMSS 2011. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Ljubljana.
Kroflič, R. Marjanovič Umek, L., Videmšek, M., Kovač, M., Kranjc, S., saksida, I. idr. (2001). Otrok v vrtcu: Priročnik h
kurikulu za vrtce. Maribor: Obzorja.
Lipovec, A. in Antolin , D. (2013). Vzorci. Razredni pouk (sprejeto v objavo).
Rozman, J. (2009). Grafični prikazi podatkov v vrtcu. Diplomsko delo, Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška
fakulteta Maribor.
Šepul, R. (2013). Mnenja staršev o smiselnosti vpeljave matematičnih vsebin v vrtec. Magistrska naloga, Maribor:
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor.
Zajc, I. in Koželj, M. (2001). Matematika v srcu umetnosti. Ljubljana: Jutro.



119

Štefanija Pavlic, Vrtec Najdihojca Ljubljana○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Matematika v naravoslovnih
dejavnostih

Povzetek
Preko naravoslovnih vsebin pri raziskovalnih dejavnostih smo sočasno razvijali tudi
matematiko, ki je eden izmed ključnih elementov za uspešno učenje naravoslovja.
Matematične spretnosti v naravoslovju smo v našem primeru uporabili pri oblikovanju
množic, ugotavljanju količine, povezovanju količine s številom, usvajanju pojma število
in zapisu posameznih vrednosti.

Ključne besede: naravoslovje, matematične spretnosti.

Uvod
Na naravoslovje lahko gledamo kot na enega od načinov s katerim skušamo utemeljiti
svet sistematično in premišljeno. Postopno iščemo odgovore in zbiramo podatke, ki jih
povežemo v razumljive razlage. Otroci se v svojem okolju hitro vključijo v take dejavnosti,
saj jih spodbuja prirojena radovednost. Zato se učenje naravoslovja lahko začne takrat,
ko so otroci najbolj radovedni. To velja tudi za matematiko (Krnel 2012). Projekt
naravoslovje sem preko raziskovalnih vsebin izvajala v skupini pet- do šestletnih otrok.
Izhajala sem iz pobud otrok in iz aktualnih dogodkov. Iskanje nečesa novega je pri
otrocih izjemno priljubljeno,  zato smo raziskovali stvari, ki so jim blizu, a hkrati tuje.

Naravoslovje  v predšolskem obdobju
V vrtcih imamo vzgojitelji možnost, da preko spodbudnega okolja in s polno mero
senzibilnosti omogočamo otrokom, da sami gradijo svoje učenje in znanje. Pogostokrat
imajo otroci napačne predstave o nekem pojmu ali pa je pojem zanje popolnoma nov.
Vzgojitelji smo tisti usmerjevalci, ki lahko začutimo kdaj je pravi čas, da  preko
raziskovalnih dejavnosti otroke spodbujamo, da tudi preko logično-matematičnih
procesov rešijo nek problem, npr. dajo na mizo ravno toliko jabolk, kot je hrušk.
Nemalokrat so otroci prišli s svojo radovednostjo do zadovoljivih rezultatov, ki so bili
povezani prav z matematiko, npr. do ugotovitve, katerega sadja je v posodi največ.

Znanje, ki ga gradimo, nastaja v dolgem procesu osebnih konstrukcijskih pojmov kot
posledica interakcije z okoljem. Torej lahko z novim znanjem in izkušnjami gradimo
novo konstrukcijo znanja, ko nam stara ne ustrezajo več (Krnel 1993). Predznanje
predstavlja izhodišče za načrtovanje učnega posega, ki naj rekonstruira obstoječe
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stanje. Nato sprožimo konflikt, ki vodi preko eksperimenta in matematično-logičnih
procesov do novega pojmovanja  (Marentič Požarnik 2010: 19).

Značilnosti otroškega naravoslovnega mišljenja
»Predznanje je torej temelj novemu učenju. S tem sta izenačena predznanje in znanje ter
»predneznanje« ali naivne ideje. Obe zadnji predstavljata enakovredno  izhodišče, le pot
do želenega cilja se razlikuje« (Krnel 1997/98: 13). Krnel (2012) navaja naslednje
značilnosti otroškega naravoslovnega mišljenja: otroci želijo s čim manj podatki priti
do končne razlage, zato pride do oženja zaznav, pozornost usmerijo na določeni
predmet, ne pa na interakcijo med elementi opazovanega sistema, otroke zanimajo in
privlačijo pojavi, eksperimenti, kjer so spremembe dovolj hitre in dobro zaznavne.

Matematika v naravoslovnih dejavnostih
Merjenje je ena od osnovnih delovnih metod v naravoslovju. Postopek prirejanja je
vezan na primerjanje in odločanje o ustreznosti primerjav. Pri merjenju mase je
priprava, npr. tehtnica, postopek pa postavitev sadja na tehtnico (Novak 2003). V oddelku
imamo na voljo tehtnico, a otrok pri igri ni pritegnila vse dokler je nismo uporabljali pri
raziskavi s sadjem. Ob spodbudah, ki vodijo v razmislek, otroci izkusijo podobnosti in
razlike, oblike, velikosti, količino in težo, kar med drugim tvori temelje za razumevanje
naravoslovja in kar brez matematike ne gre  (Dolar, Bahovec 2004).

Razvoj matematičnega mišljenja pri naravoslovnih dejavnostih
V vrtcu opazimo, da otrok zna presoditi kako priti do nečesa in ko si nekaj želi, zna
pokazati nepričakovana matematična znanja od logike do štetja, da stvar doseže, seveda
na njemu razumljiv način. Če otroci v vrtcih poznajo imena števil, še ne pomeni, da
razumejo njihov pomen. Čeprav jih lahko naštevajo v pravilnem vrstnem redu se zgodi,
da pogosto preštejejo kak predmet več ali pa ga izpustijo (Labinowicz 1989). Dva ključna
Piagetova pojma sta asimilacija in akomodacija. Novi pojmi nastajajo iz izkušenj
doživljanja okolice in se prilagajajo otrokovemu predznanju v procesu asimilacije.
Miselne strukture se ob novih spoznanjih spreminjajo in prilagajajo novim
informacijam v procesu akomodacije (Krnel 1993). Pri asimilaciji gre za stabilnost, kjer
se ohrani obstoječa miselna struktura, akomodacija pa prinaša spremembo miselne
strukture in pomeni napredovanje (Batistič Zorec 2006).

Izvedba projekta
Kot vzgojiteljica sem v oddelku z istimi otroki že tretje leto. Sedaj so to pet- do šestletniki,
ki so vedoželjni in radovedni. Za raziskavo smo se odločili uporabiti sadje in, kot sem že
omenila, smo raziskovali prav to, kar nam je znano, a hkrati tuje. Sadje smo razvrščali
glede na otip (gladko/hrapavo), glede na barvo (rdeče/rumeno/zeleno), glede na obliko
(okroglo/podolgovato), glede na lupino (ga lupimo/ne lupimo), glede na plovnost (plava/
se potopi) in na to kje raste (na drevesu/na grmovju). Nastajale so množice sadja glede
na razvrščanje po določeni lastnosti, ki smo jih prešteli in nato preslikali v tabele
(slikopis). Sadje smo tudi tehtali. Pri tehtanju so otroci še posebno uživali, saj je bilo
potrebno uravnovesiti tehtnico tako z dodajanjem kot odvzemanjem uteži. Zapis
posamezne vrednosti smo vedno zapisali s številko in jo glasno prebrali. Spodbujala
sem jih k ugotavljanju, katerega sadja imamo največ ali najmanj. Postopoma je v našem
oddelku nastajala manjša razstava plakatov z našimi raziskavami. V tako obogatenem
učnem okolju so otroci imeli priložnost za vnovičen pogled in podoživljanje
opravljenega dela.  En drugemu so »poročali« kaj smo počeli, kaj smo ugotovili in kaj se
naučili. Razvijanje veščin raziskovanja na področju naravoslovja je hkrati spodbujalo
tudi razvoj spretnosti in znanj na področju matematike (npr. štetje in zapis števila).
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Zaključek
Pri vzgojnem procesu gre za značajsko oblikovanje s poudarkom na načrtnem
razvijanju otrokovih navdihov in sposobnosti za akcijski odnos. Tako znanje ni le
površinsko, saj je pridobljeno in poglobljeno na izkustven, aktiven ter otrokom zanimiv
način. Najprej so se otroci naučili opazovati podobnosti in razlike, razvrščati po
posameznih lastnostih, vpisovati podatke in interpretirati, hkrati pa so usvajali pojema
količine in teže preko štetja. Pri količini so šteli sadje in primerjali katerega imamo
največ ali najmanj. Pri tehtanju sadja so šteli uteži in pridobivali ravnovesje tehtnice
tako z dodajanjem kot z odvzemanjem. Pri vsakem poskusu so vedno znova šteli.
Posamični otroci so šteli postopoma, drugi pa so število določenega sadja povedali kar
brez preštevanja. Bogato učno okolje je na eni strani otrokom omogočalo, da so si lahko
znanje dograjevali kar sami glede na sposobnosti, na drugi strani pa je odpiralo nova
izhodišča za nove raziskave tako s področja naravoslovja kot s področja matematike.
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Povzetek
V predšolskem obdobju se otroci učijo s pomočjo čutil, preko spoznavanja konkretnih
materialov in s pogostim ponavljanjem veščin na različne načine. Otroci s posebnimi
potrebami potrebujejo še več pozornosti strokovnih delavcev, saj pri usvajanju novih
znanj potrebujejo več časa kot njihovi vrstniki. V skupino predšolskih otrok, med
katerimi so tudi otroci s posebnimi potrebami, lahko vpeljemo aktivnosti, ki jih izvajamo
s pomočjo enostavnih učil, preko katerih lahko dosegamo cilje na več različnih
področjih otrokovega razvoja. Ker dejavnosti izvajamo kot igro in ker so lahko otroci
med učenjem aktivni, bodo bolj motivirani, pozorni ter hkrati hitreje in učinkoviteje
usvojili nova znanja oziroma veščine.

Ključne besede: predšolsko obdobje, otroci s posebnimi potrebami, matematika,
multisenzorno učenje, razvoj.

Posebnosti učenja predšolskih otrok
Razvoj otroka na posameznih področjih poteka v določenem zaporedju, vendar so pri
časovnih mejnikih osvajanja posameznih veščin in spretnosti velike individualne
razlike. Pomembno je, da vsakega otroka spodbujamo k razvoju preko nalog in
dejavnosti, ki ustrezajo ravni njegovega razvoja, a ne nujno tudi kronološki starosti.
Predšolski otroci se učijo s pomočjo čutil, preko katerih sprejemajo nove informacije, ki
jih s pomočjo svojega čustvenega doživljanja oblikujejo v nova znanja (Retuznik
Bozovičar, Krajnc 2011).

V tem zgodnjem obdobju razvoja je otrokovo mišljenje na konkretni ravni, zato bo učenje
bolj učinkovito, če bomo preko dejavnosti otrokom ponujali konkretne materiale, ki jih
lahko primejo, vonjajo, z njimi prosto manipulirajo in na ta način spoznavajo
zakonitosti njihovega delovanja. S konkretnimi materiali in z možnostjo aktivnega
sodelovanja bomo pritegnili otrokovo pozornost, posledično izboljšali njegovo
motivacijo in koncentracijo, zaradi česar bo učenje bolj učinkovito.

Multisenzorno učenje
»Multisenzorni pristop sodi med najbolj uspešne učne pristope, ki omogočajo lažjo
zapomnitev in razumevanje na novo pridobljenega znanja.« (Gamser 2011, str. 57). Pri
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Učenje matematike v povezavi z
razvojem drugih področij pri otrocih s
posebnimi potrebami
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otrocih s posebnimi potrebami se pogosto pojavljajo kratkotrajna pozornost,
odkrenljivost, težave z zmožnostjo sledenja, slabša raven razumevanja navodil, težave
na področju vidnega in slušnega zaznavanja in še nekatere individualne posebnosti.
Multisenzorno učenje zajema posredovanje in sprejemanje informacij po različnih
čutnih poteh: slušni, vidni, gibalni, taktilni, preko vonja in okusa. Pri obravnavi pravljice
se vzgojitelji največkrat poslužujejo uporabe slušnega kanala – pravljico pripovedujejo.
Otroci jo bodo bolj intenzivno doživeli, če ob pripovedi vključite slikovna ponazorila
oziroma lutke (vidni kanal), skupaj z otroki posnemate gibanje oseb, živali ali naravnih
pojavov iz pravljice (gibalni kanal), omogočite otrokom, da iz plastelina ali drugih
modelirnih mas oblikujejo elemente iz pravljice, se jih dotikajo in spoznavajo njihovo
obliko (taktilni kanal), vonjajo in okušajo naravne materiale, plodove ali druge
konkretne predmete iz pravljice (vonj in okus). Pri poučevanju otrok s posebnimi
potrebami so na področju matematike dobrodošla še naslednja načela:

• učenje matematike naj poteka preko igre (met v tarčo, podiranje kegljev), v kateri
lahko otroci aktivno sodelujejo,

• veliko pozornosti posvetite utrjevanju  in razumevanju odnosov več/manj, večji/
manjši, daljši/krajši … (primerjanje med vrstniki, konkretnimi predmeti),

• pri poučevanju štetja uporabite otrokovo telo in čim več gibanja (štetje počepov,
oblikovanje geometrijskih teles),

• pred uporabo slikovnih materialov naj otroci znanje utrjujejo preko konkretnih
materialov (razvrščanje, štetje naravnih materialov),

• učenje matematike povežite z drugimi področji otrokovega razvoja (razvijanje
fino motoričnih spretnosti, jezikovnih veščin …),

• matematično znanje povežite z otrokovimi izkušnjami in vsakodnevnim
življenjem (pošteno razdeljevanje sadja, nalivanje enake količine čaja) (Gamser
2011).

Primeri dejavnosti

Met v tarčo
V primernem prostoru pripravimo tarčo. Iz barvnega papirja izrežemo krog modre barve
(premer 1 meter), manjši kvadrat rumene barve in še manji trikotnik rdeče barve. Na
krog nalepimo kvadrat, na kvadrat pa trikotnik. Iz barvnega papirja pripravimo simbole,
enake tistim v tarči (v pomanjšanem formatu, po 10 vsakih). Tarčo nalepimo na steno,
na tla zalepimo odtis stopal. Otrok naj najprej razvrsti majhne simbole v 3 skupine (po
barvi in obliki). Otrok se postavi na stopali in z mehko žogico poskuša zadeti v sredino
tarče. Izvede 5 metov z desnico, 5 z levico in 5 soročno. Po izvedbi vsakega meta je
pozoren na to, v kateri lik je priletela žogica in vzame ustrezen simbol. Po končani igri
razvrsti pridobljene simbole (od leve proti desni). Pove, v kateri simbol je največkrat
zadel tarčo, v katerega najmanjkrat. Poimenuje barve in oblike simbolov, jih prešteje.
Svoj rezultat pridobljenih simbolov nariše v tabelo: v prvi stolpec preriše simbole in jih
pobarva, v drugem napiše število zadetkov (nariše pikice ali napiše števke), v tretjega pa
nalepi sličico določene gibalne vaje (predhodno izreže). Na koncu izvede ustrezno število
gibalnih vaj.

Namen dejavnosti po področjih:

- groba motorika – razvijanje moči, koordinacije, orientacije, izvajanje gibalnih
vaj;
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- fina motorika – izrezovanje sličic, lepljenje;

- grafo motorika – risanje simbolov, pikic, zapis števk;

- jezik in govor – poimenovanje barv, oblik, simbolov;

- matematika – štetje, preštevanje, prirejanje, primerjanje več/manj, razvrščanje.

Vključenost senzornih kanalov: slušni, vidni, gibalni, taktilni.

Številski lončki
Pripravimo pripomočke: 5 barvnih lončkov (rumen, rdeč, moder, zelen, bel), posodico s
koščki narezanih slamic (rumene, rdeče, modre, zelene in bele barve), slamico, ščipalko
za perilo. Otroka povabimo h kuhanju skrivnostne juhe. Poljubno imenujemo sestavine
– rumeni koščki slamic so sir, zeleni grah itd. Vse sestavine otrok zmeša s pomočjo
pihanja v posodo preko slamice. Ko je juha skuhana, ločimo sestavine. S pomočjo vpiha
skozi slamico otrok prenaša koščke slamic v barvne lončke (razvršča). Ko prenese
polovico koščkov, slamico zamenjamo s ščipalko za perilo. Otrok prijema in spušča
koščke slamic s pomočjo ščipalke, pri čemer pazi na ustreznost barv. Ko razvrsti vse
koščke, nam pove, katere sestavine je največ, katere najmanj. Prešteje koščke v
posameznem lončku in lončke razvrsti od tistega, v katerem  je najmanj koščkov
(najbolje 1) do tistega, v katerem jih je največ (5). Pod vsak lonček nastavi kartonček, na
katerega zapiše število koščkov v lončku (pikice/števke). Koščke slamic zalepi na list
papirja tako, da napravi stolpčni prikaz. Pod vsak stolpec nariše sestavino, ki jo
ponazarja določena barva slamic. Potem izvede še gibalne vaje – toliko predklonov, kot
koščkov sira …

 Namen dejavnosti po področjih:

- groba motorika – razvijanje koordinacije, orientacije, izvajanje izbranih gibalni
vaj;

- fina motorika – prijem in stiskanje ščipalke, lepljenje;

- grafo motorika – risanje, zapis pikic, števk;

- jezik in govor – izpih/vpih, poimenovanje barv, sestavin;

- matematika – štetje, preštevanje, prirejanje, primerjanje več/manj, razvrščanje.

Vključenost senzornih kanalov: slušni, vidni, gibalni, taktilni. V kolikor pripravimo
užitne sestavine različnih barv, vključimo tudi vonj in okus.

Učenje matematike v praksi
Kot izvajalka dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v predšolskem
obdobju vidim največjo prednost omenjenih pristopov v visoki motiviranosti otrok, ki
posledično pripelje do boljše zapomnitve informacij in zakonitosti. Obenem so
dejavnosti zelo dobrodošle tudi zato, ker omogočajo urjenje drugih zelo pomembnih
področij otrokovega razvoja. Otroci med igro ne čutijo pritiska učenja in se ne zavedajo,
da urijo svoja šibka področja (npr. fino motoriko), saj so osredotočeni na privlačno
aktivnost. Priprava dejavnosti aktivnega učenja terja od izvajalca določeno stopnjo
iznajdljivosti, spretnosti ter opremljenosti s potrebnimi pripomočki. Izpeljava aktivnosti
zahteva določen čas, ki ga pri nekaterih otrocih s posebnimi potrebami zaradi
omejevanja števila ur dodatne strokovne pomoči primanjkuje.

Literatura
Gamsar, A. (2011). Ustvarjanje predpogojev za učenje branja, pisanja in računanja. V: Košak Babuder, M., Velikonja,
M. (ur.) Učenci z učnimi težavami – Pomoč in podpora. Ljubljana: Pedagoška fakultet, str. 56-68.
Retuznik Bozovičar, A., Krajnc, M. (2011). V krogu življenja: pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju.
Velenje: Modart.
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Vanja Grdadolnik, OŠ Miklavž na Dravskem polju, vrtec Vrtiljak○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Igriva matematika

Povzetek
Področje matematike je močno vpleteno v vsakodnevne aktivnosti v vrtcu, pri čemer se
njegove prisotnosti  mnogokrat sploh ne zavedamo. Segmente matematike zaznamo
tako na področju gibanja kot tudi na likovnem, jezikovnem in vseh drugih  področjih
kurikula.  Otroci se pod vodstvom strokovnih delavk v vrtcu sproščeno seznanjajo z
osnovami matematičnega mišljenja, strategijami štetja, razvrščanja ter skozi igro
osvajajo veščine, ki so osnova za nadaljnje spoznavanje sveta matematike.

Ključne besede: razvijanje matematičnega mišljenja, igra, povezanost področij.

Uvod
Vključevanje matematike v dejavnosti otrok je lahko načrtovano, mnogokrat pa je
prikrito pod vsebino prevladujoče dejavnosti drugega področja kurikula. Otrok se tako
srečuje z osnovami matematike že pri vstopu v skupino, ko skuša poiskati svojo omaro,
ki je tako ali drugače označena, sodeluje pri preštevanju otrok v jutranjem krogu,
zabeleži vreme na vremenskem koledarju in kasneje pomaga pri pripravi pogrinjkov za
zajtrk. Elementi matematike so prav pri slednjem močno prisotni. Otrok se uči
orientacije v prostoru, prešteva krožnike in lončke, prireja predmete … V načrtovanih
aktivnostih so zastavljene naloge nekoliko bolj kompleksne in otroke spodbujajo k
uporabi matematičnega mišljenja ter jim omogočajo preverjanje različnih rešitev istega
problema.

Matematika in druga področja kurikula
Prvi stik z matematiko dobi otrok že v prvem starostnem obdobju, kjer se sooči z
razvrščanjem igrač pri vsakodnevnem opravilu pospravljanja le-teh v dane zaboje. Otrok
sledi danim navodilom in ločuje igrače glede na navedene lastnosti (barva, oblika,
velikost …). Zahtevnost se z njegovimi sposobnostmi in zrelostjo stopnjuje, tako se v
drugem starostnem obdobju že spretno spoprijemajo z različnimi zapletenimi nalogami.
Elementi matematike se tako pojavljajo v vseh področjih kurikula kot vodilni element
zaposlitve ali kot korelacija le-te, njihova privlačnost pa je odvisna od kreativnosti
strokovnih delavcev. Otrok v drugem letu starosti zaznava razlike na telesih, prepozna
in loči ostre ter zaobljene robove, loči debelino predmetov, velikost in je zmožen iz



Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu126

skupine ločiti predmete s skupnimi lastnostmi. Vse te sposobnosti se izkažejo kot
izredno koristne prav v primerih ko si otrok nekaj izredno želi: osvojena matematična
znanja se izrazijo kot logično mišljenje. V obdobju tako imenovanih zakajčkov pa se
izredno jasno odraža želja po razumevanju odnosov med vzrokom in posledico.

V nadaljevanju bom skušala predstavit segment nalog, ki so se v praksi izkazale kot
uspešne in zadostujejo kriterijem ter elementom uspešne prakse. Zaradi lažje
preglednosti jih bom zapisala po področjih dela, kot so navedena v Kurikulumu za vrtce
(1999).

Gibanje

- Otrok skuša v čim krajšem času »pospravit« razmetane žoge v dane okvirje, pri
čemer mora ena skupina otrok izbirati le modre, druga pa le rumene žoge.

- Otroci sedijo v kolonah (poljubno število kolon). Vsak ima v rokah kartonček s
številko in temu ustreznim številom pik. Vzgojitelj pokliče neko število in otrok,
ki ima ustrezno številko teče okoli svoje skupine ter ponovno sede na svoje mesto.

- Otroke razdelimo na tri ali štiri skupine glede na barvo njihovih oblačil. Skupine
se postavijo v kote telovadnice. Naloga skupin je, da prepoznajo barvo, ki jo
zakliče vzgojitelj in pri tem zamenjajo prostor (npr.: rdeča in rumene skupina –
otroci tečejo po prostoru in se zamenjajo).

- Razdelitev športnih rekvizitov.

- Merjenje dolžine skoka, višine skoka.

- Igra kegljanje: štetje podrtih kegljev in beleženje rezultatov v tabele.

- Igra žabice: otrok meče kocko in naredi ustrezno število poskokov.

- Igra muhice: otrok meče kocko in skuša uloviti toliko muhic, kolikor je pik na
kocki. Ko ulovi zadnjega le-ta postane lovec in meče kocko.

- Igra ura je ena, medved še spi: »medvedi« ležijo na tleh, otroci poskakujejo okoli
njih in ponavljajo besedilo ''Ura je ena, medved še spi, ura je dve …'', medvedi se ob
dogovorjeni uri prebudijo in skušajo uloviti nagajivce.

- Igra tekma smučarjev: otroci navijajo na svinčnik vrvico na kateri je smučar, pri
tem primerjajo hitrost in označijo rezultate smučarjev.

V področju gibanja lahko torej utrjujemo poznavanje barv, oblik, števil … Otroci se ob
ponovitvah vaj učijo šteti, štejejo korake, poskoke, predklone. Pri postavitvi poligona
spoznavajo oblike teles ter se urijo v uporabi izrazov za opisovanje položaja predmetov
(splezaš na lestev, se plaziš pod klopjo). Seznanja se s pojmi levo in desno ter se uri v
preprosti orientaciji v prostoru.

Jezik

- Izštevanke (… en, dva, tri, pojdi ven ti!).

- Zgodba ''prodajamo za gumbe'' je lahko izhodišče za izvedbo dejavnosti.

- Igra letalo: otrok meče kocko, poimenuje število pik, šteje, se dogovarja o poteku
igre.

- Sestavi celoto: otrok poišče ustrezno besedo k danemu številu (1-ena) in sestavi
puzzle.

- Širjenje besednega zaklada s pomočjo družabnih iger. Otrok spoznava nove besede
in jih uporablja v komunikaciji z vrstniki in odraslimi (on je prvi, drugi, tretji,
manjkajo še štirje, potrebuješ okroglo ploščico, poišči zeleno dolgo kocko …)
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- Pogovarja se z vrstniki in odraslimi ter pojasnjuje kaj se je zgodilo prej in kaj
kasneje. Otroke spodbudimo k aktivnosti s pomočjo slik, ki jih postavlja v smiselno
zaporedje in pri tem ustvarja zgodbo.

Področje jezika je močno prepleteno s področjem matematike saj se le-to navezuje na
spoznavanje novih besed in besednih zvez, ki jih otrok uporablja v povezavi z
matematičnim mišljenjem. V vsakdanjih situacijah tako pridobiva izkušnje in uporablja
nove besede: mogoče, verjetno, nikoli, skoraj, pod, nad, ob, prvi, zadnji, največji,
najmanjši …

Umetnost

- Igra bobnar: otrok ponovi ritmični motiv (enako število udarcev).

- Poslikava starih enobarvnih majic, tiskanje vzorcev na platno, slikanje predmetov
in odtiskovanje simetričnih delov s prelaganjem papirja, ustvarjanje slik s
ploščicami in liki, ustvarjanje tridimenzionalnih slik z različnimi materiali, gradi
mesta iz lesenih kock ter spoznava prostor …

- Pesem Moj klobuk ima tri luknje: pesem zapojemo v celoti, kasneje pa posamezne
dele zamenjamo z gibom in tako ob zadnji ponovitvi pesem le gibalno prikažemo.

- Pesmi Pet račk, En, dva, tri, kaj se pa pri vas dobi, En mali slonček …

- Izštevanke En kovač, Ena žaba je umrla, An ban …

- Izdelava mozaikov iz različnih materialov, tangramov, rozet.

Na področju likovne umetnosti se strokovnim delavcem odpirajo vedno nove možnosti
za povezovanje tega področja z matematiko. Obe področji s svojo izjemnostjo močno
motivirata otroke za sodelovanje in  spodbujata vzgojitelja k iskanju novih,
nevsakdanjih zaposlitev, ki dajejo otrokom možnost lastne kreativnosti in raziskovanja.

Družba

- Otrok označi svojo omarico, posteljnino in ležalnik s simbolom ter sodeluje pri
označevanju prostorov in izdelavi piktogramskih slik (košara za 3 medvede, 7
punčk).

- Igra vlog: otroci kuhajo po receptu, ki je zabeležen v obliki piktogramskega zapisa
(2 kumarici, 3 krompirje), rezanje sadežev in preštevanje delov,  nakupovanje v
trgovini pri čemer kupec plačuje s kovanci in papirnatim denarjem glede na
zapisane cene na posameznih izdelkih, prodajalec pa le-te vnaša v računalnik
(tipka na računalo, prestavlja kroglice na računalu), tehtanje kupljenega blaga …

- Igra barve in sadje: otrok zavrti vrtavko, ki pokaže na sadež na igralni plošči. V
svoji okolici poišče predmet, ki je enake barve kot sadež, ima enako obliko …

- Igre spomin (slike liki, telesa, barve …), loto, domine, uno karte, tombola.

- Igra žabice in lonček: štetje žabic v lončku.

- Igra s frnikolami.

Področje družbe lahko uspešno prenesemo tudi izven meja igralnice in ugotovimo
koliko skupin je v vrtcu, koliko je vzgojiteljic, kuharic … Beležimo lahko dogajanja na
nivoju vrtca in izdelamo tabelarični prikaz obiskanih lutkovnih predstav, obiskov
zunanjih strokovnjakov,  izvedenih nastopov in obiskanih družabnih srečanj.
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Narava

- Izdelava vremenskega koledarja in beleženje vremenskih pojavov-

- Razvrščanje naravnih materialov, primerjanje, opisovanje.

- Razvrščanje živali glede na bivališče, prehrano, število nog, barvo …

- Igra poišči bivališče živali in ga poimenuj (brlog- medved).

- Sledi navodilom za izdelavo uporabnega izdelka (izdelana piktogramska slika).

- Otroci raziskujejo naravo in iščejo živa bitja ter predmete, ki ne sodijo na travnik,
podatke vnašajo v tabele ter jih primerjajo.

- Izdelava frotažev na drevesnih deblih, listih in primerjanje vzorcev.

Otrok spoznava živo in neživo naravo jo primerja in razvršča predmete. Samo področje
je močno povezano z matematiko in nam ponuja možnost izvedb iste dejavnosti v
različnih variantah. Otroci se urijo v uporabi tehničnega orodja, rišejo s pomočjo
šablon, tehtajo s standardnimi in nestandardnimi sredstvi, primerjajo predmete po teži,
velikosti … Področje narave je otrokom blizu, zato je prenos matematičnega izražanja v
tej dejavnosti za njih enostaven in lahko  izvedljiv.

Matematika

- Izdelava drevesnih, stolpčnih in vrstičnih diagramov, preštevanje, klasificiranje
in razvrščanje predmetov otroci beležijo ter odčitavajo s pomočjo enostavnih
tabel.

- Beleženje podatkov pri raziskovanju pojavov, dogajanj: otrok v tabelo zapisuje
kolikokrat se je žoga odbila, koliko živali je našel na travi …

- Primerjanje velikosti otrok, tehtanje otrok v skupini in beleženje podatkov.

- Primerjanje velikosti obutve in oblačil.

- Merjenje velikosti prostorov s koraki, vrvicami, palicami, listi, barvicami …

- Tehtanje dojenčkov, peska, živil …

- Primerjanje oblike predmetov: žoga – kocka (spoznavanje oblik).

- Igra z liki.

- Merjenje dolžin – kako daleč se pelje avto ob potisku, kako daleč se kotali žoga in
kako daleč kocka, kakšna je sprememba poti če se predmeti kotalijo po klančini,
ki je  gladka, hrapava …

- Beleženje števila knjig v kotičku, opravljenih »domačih nalog«, uporabe mila,
pitja vode, zaužitja sadja …

Vloga odraslih
Otrokova koncentracija v predšolskem obdobju je kratkotrajna. S smiselno in pestro
izbiro materialov, sredstev ter metod dela lahko uspešno motiviramo otroke za
dejavnosti s področja matematike, tako pa bistveno povečamo njihovo zanimanje za
delo. Aktivnosti s področja matematike so  vezane na pogovor, zato jih je smiselno
izvajati v manjših skupinah, pri čemer ima vzgojitelj možnost opazovanja otrokovega
napredka, njegovega dojemanja zastavljenega problema in stopnje matematičnega
mišljenja. Pozorno opazovanje otrokovih sposobnosti je osnova za načrtovanje
matematičnih dejavnosti. S tako načrtovanimi usmerjenimi dejavnostmi lahko
strokovne delavke uspešno ustvarjamo pogoje za doseganje zastavljenih ciljev. O tem
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govorijo tudi mnogi strokovnjaki, ki razlagajo, da mora vzgojitelj za doseganja ciljev s
področja matematike slediti motivaciji otrok.

V času študija vzgojitelj pridobi znanja za izvajanje in načrtovanje dela v oddelku, ko se
nauči prisluhniti otrokom in z njimi načrtovati vzgojno-izobraževalno delo pa je v
oddelku moč začutiti skladnost ter prepletenost področij dela, ki se odraža tudi na
harmonični povezanosti  med odraslimi in otroki, zastavljeni cilji pa pri tem postajajo
lažje dosegljivi.

Zaključek
Strokovne delavke pri načrtovanju dejavnosti že po naravi strmimo k novim oblikam
dela, preizkušamo, raziskujemo in iščemo načine za jasnejše in zanimivejše podajanje
snovi, ki temelji na otrokovi lastni aktivnosti ter raziskovalnemu učenju. Verjamem, da
je večino zgoraj zapisanih iger preizkusilo že mnogo vzgojiteljic, ki pa so le-te po lastni
presoji oblikovale glede na potrebe otrok v skupini v  katerih so naloge izvajale. Kadar
ob pogovorih s kolegicami beseda nanese tudi na izvajanje matematike, se mnogokrat
sliši iz tega ali tistega kota » pa saj to vedno delamo«. Razlika med tako imenovanim
spontanim izvajanjem dejavnosti, ki se pojavlja v času dnevne rutine in kot korelacija
nekega drugega področja in načrtovano obliko matematične zaposlitve je predvsem v
intenziteti dela, ki sovpada z željo po doseganju zastavljenih ciljev.  V želji po doseganju
le-teh pa nikakor ne smemo pozabiti, da je osnovna dejavnost otrok v predšolskem
obdobju igra. Njena skrivnostna moč, pa bo otroke popeljala tudi v svet matematike in
spodbudila zanimanje za tovrstne dejavnost.
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Povzetek
V redne oddelke naših vrtcev je vključenih vedno več otrok s posebnimi potrebami. Pri
učenju nove snovi so lahko v okviru svojih zmožnosti uspešni, vendar potrebujejo
določene prilagoditve in ponazoritve. Konkretne ponazoritve prek učil, ki so narejena
na enostaven način, jim pomagajo spoznati številke in omogočajo lažje usvajanje
novega znanja.

Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, prilagoditve, učila, matematika

Otroci s posebnimi potrebami v programih predšolske vzgoje
Otrok s posebnimi potrebami je sposoben učenja in napredka na vseh razvojnih
področjih. Zavedati se moramo, da je njegovo dojemanje števil in številskih predstav
drugačno od ostalih otrok. Prav tako delo s takim otrokom zahteva specifične pristope,
ki izhajajo iz otrokovih sposobnosti, potreb in napredka. Pri svojem delu z njim moramo
vedno izhajati iz njegovih močnih področjih, jih spodbujati in nikakor ne prikazovati
da je drugačen od ostalih (navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim
izvajanje). Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami lahko v vrtcih poteka
po dveh programih:

- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo,

- prilagojeni program za predšolske otroke (razvojni oddelki).

V nadaljevanju se bomo osredotočili  na otroke, ki so vpisani v program za predšolske
otroke s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Ti otroci so po
Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami naslednji (Kesič Dimic 2010):

Jana Dolenec, vzgojit., OŠ Jela Janežiča, Škofja Loka○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Spoznavanje števil pri otrocih s
posebnimi potrebami
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a) Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju

Pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju se v predšolskem obdobju težave in
motnje še ne izražajo v vsej svoji obliki. Pri časovnih prilagoditvah jim moramo
dati možnost in čas, da vse, kar zmorejo opravijo samostojno. Navadno potrebujejo
več časa, da razumejo navodila, pravila igre, vsebino. Pri prostorski prilagoditvi
mora otrok začutiti, da je prostor nekaj, kar je namenjeno tudi njemu, poleg tega
si pa navadno zaželi malo individualnega prostora, kar naj bi mu bilo tudi
omogočeno. Učitelji in vzgojitelji v oddelku morajo imeti postavljena jasna in
stalna pravila, ki jih večkrat ponovijo in preverijo, ali jih otrok razume. Izhajati
morajo iz otrokovih močnih področij in jih izkoristiti za podaljševanje motivacije
in razvijanje šibkih področij. Zaradi svojega upočasnjenega kognitivnega
funkcioniranja in zmanjšane sposobnosti posploševanja nove vsebine spoznava
na konkretnem nivoju, z uporabo vseh čutil in delitvijo na več korakov.

b) Slepi in slabovidni otroci

Pri delu s slepimi ali slabovidnimi otroki moramo biti pozorni na to, ali otrok
lahko še določene stvari razloči in sprejema z vidom ali ne. Prav tako potrebuje
pri izvajanju določenih aktivnosti več časa kakor ostali. Prostor, v katerem se
giblje, mora biti zaščiten in otrok mora vedeti, kje se nahajajo določene stvari,
pomembna je uporaba kontrastnih barv ter pravilna osvetlitev (za slabovidne
otroke ali slepe otroke z ostankom vida). Potrebuje neprestane spodbude in
usmeritev v aktivno dejavnost, ker je nagnjen k pasivnosti. Odsotnost vida
nadomesti po različnih poteh, največ po tipni, zato morajo biti učila, ki mu jih
predstavimo oprijemljiva in narejena iz materialov, ki niso nevarni.

c) Gluhi ali naglušni otroci

Gluh ali naglušen otrok posluša z različnimi pomagali in se mora poslušanja
naučiti, zato je prav, da smo pozorni na pravilno akustiko v prostoru, kjer se
nahaja otrok. Pomembno je, da govorečega vidi v obraz, pravilna osvetlitev in
velika uporaba vizualnih in drugih didaktičnih pripomočkov. Otroku moramo
velikokrat ponoviti besedo, da jo lahko razume in uporablja, dobro je, da sprotno
preverimo, ali nas je razumel ali ne.

d) Otroci z govorno - jezikovnimi motnjami

Otrok z govorno-jezikovno motnjo rabi več časa, da sprejme, razume in predela
sprejeto informacijo ter čas, da nam odgovori.

e) Gibalno ovirani otroci

Gibalno oviran otrok rabi več časa za pripravo in izvajanje dejavnosti kot njegovi
vrstniki, vendar se lahko vključuje v vse dejavnosti vrtca v okviru svojih zmožnosti.

f) Dolgotrajno bolni otroci

Zaradi takšne ali drugačne odsotnosti iz vrtca (kot dolgotrajna se šteje bolezen,
ki ne izzveni v treh mesecih) otrok potrebuje ponovitev preteklih stvari, ki smo jih
obravnavali pred izostankom, konkretno ponazoritev in več časa, da usvoji
določeno snov.

g) Otroci z avtističnimi motnjami

Otroci s temi motnjami se lahko med sabo precej razlikujejo tako po svojih
šibkostih kot močnih področjih.
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h) Otroci s čustveno – vedenjskimi motnjami

Ta skupina otrok sicer ne spada med tiste, ki se jih usmerja v programe za
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
vendar so kljub temu omenjeni tukaj, ker se določene težave s tega področja
pokažejo že v predšolskem obdobju. V predšolskem obdobju je težko govoriti o
otrocih, ki imajo motnje vedenja in osebnosti, ker niti še nimajo oblikovane
osebnosti. Pod to kategorijo razvrščajo predvsem otroke, ki imajo težave pri
prilagajanju.

Učila za učenje in prepoznavanje števil
Otroci s posebnimi potrebami rabijo za učenje in usvajanje nove snovi predvsem učila,
ki so izdelana na enostaven način in jim nazorno predstavijo snov. Spodaj našteta
učila uporabljam pri svojem delu in omogočajo lažje spoznavanje števil.

ŠTEVILA IZ SLANEGA TESTA
Slano testo je za oblikovanje podobno plastelinu. Z otrokom ga lahko pripravimo
skupaj, ga obarvamo s tempera barvami, gnetemo in že je pripravljeno za uporabo.
Lahko delamo istočasno z otrokom in nas on posnema, mu pokažemo napisano
številko in jo oblikujejo sami. Na koncu lahko v številko naredi toliko odtisov prstov,
kolikor predstavlja posamezna številka.

ŠIVANJE ŠTEVIL NA KARTON
Pripravimo posamezne kartone, na katerih so številke. S šilom naredimo luknje v karton
skozi katere lahko otroci šivajo z volno, vezalkami, elastiko. Spoznavajo se z obliko
posamezne številke in izdelek lahko obdržijo.

HOBOTNICA S ŠTEVILI
Otroci s ščipalkami dodajajo hobotnici lovke, vsaka od lovk ima določeno številko, ki jo
morajo otroci poiskati na hobotnici. S to igro otroci spoznavajo obliko posameznih
števil, jih poimenujejo in spoznajo vrstni red števil.

NIZANJE NA PALČKE
Pri nizanju lahko uporabimo vse od makaronov do plastičnih kroglic različnih oblik in
barv. Primerno je za otroke, ki že znajo šteti, četudi še ne povezujejo števila in števk. Na
palčke nizajo določeno število makaronov ali po zaporedju makarone poljubne barve.
Priporočam, da otrok ob nizanju glasno šteje.

LONČKI S ŠTEVILI
Lončki so primerni za otroka, ki že pozna številke in zna šteti. V vsak lonček lahko
razvrsti določeno število npr. kroglic, makaronov, frnikul … Lahko se pa otrok preprosto
le igra in spoznava ob tem števila do 10.

Kot smo spoznali skozi zapisano, se delo z otroki s posebnimi potrebami nekoliko
razlikuje od dela z ostalimi otroki v skupini. Da lahko čim bolj napredujejo po svojih
zmožnostih in dosegajo rezultate, ki so jih sposobni rabijo kar nekaj prilagoditev.
Našteto spoznavanje števil preko konkretnega materiala je le ena od njih, vendar jim je
glede na moje izkušnje v veliko pomoč. Od iznajdljivost učitelja dodatne strokovne
pomoči je pa odvisno, na kakšen način bo prilagodil in izdelal učila za poučevanje
matematike.

Kesič Dimic, K. (2010). Vsi učenci so lahko uspešni: napotki za delo z učenci s posebnimi potrebami. Ljubljana: Rokus
Klett.
Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanje: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/
pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/kurikulum_navodila.pdf (25.11.2013)
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok: http://www.uradni-list.si/1/
objava.jsp?urlid=201388&stevilka=3191 (21.11.2013)

Besedilo lektorirala: Tonja Vrbovšek
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Spodbujanje matematičnega mišljenja
ob spoznavanju širnega vesolja v vrtcu

Povzetek:
V svojem referatu vam želim predstaviti, kako sem, v okviru teme vesolje, povezala
področje matematike z večino področij iz kurikula. Matematika je zelo pomembno
področje, saj otrok od 2 do 7 let osvoji največ osnovnih matematičnih konceptov.
Najboljši način seznanjanja z matematiko je preko igre in ob vsakodnevnih dejavnostih.

Ključne besede: matematika, matematične dejavnosti, igra, korelacija med področji
dejavnosti.

Matematika je vse, kar nas obkroža: vesolje, prostor, telesa, čas, ritem, glasba, gibanje,
narava s svojim periodičnimi pojavi: dan/noč, dnevi v tednu, meseci, letni časi,
simetrija,  simboli , vzorci, števila, barve  …

Matematika, tako kot jezik, črpa svoja dognanja iz človeških izkušenj. V vsakem
kulturnem okolju se matematični pojmi uporabljajo v vsakodnevnem življenju. Prav
tako predstavlja enega od temeljev tehnološkega razvoja od industrijske revolucije  do
osvajanja vesolja in telekomunikacijskega razvoja.  Da bi otroci bili v prihodnosti
uspešni, bodo morali znati komunicirati in reševati svoje probleme tudi z
matematičnim sklepanjem (Hansen, K. A., Kaufmann, R. K in Walsh, K.B. 2000).

»Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima npr.
pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri,
primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje, se o
njih pogovarja. (Bahovec 2007, str. 64).

Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je moč nekatere naloge,
vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije
mišljenja. Vesel je, ko najde rešitev, zato praviloma išče še nove in nove situacije, ki so
vsakič znova izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditve njegovega
načina in smeri razmišljanja.«

(prav tam).



Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu134

Potrebni pogoji za razvoj matematičnega spoznanja:

• Otrokova miselna zrelost.

• Aktivna vloga otroka.

• Komunikacija.

• Kognitivne mreže – organizacija novo pridobljenega znanja.

Matematična področja:

• Predštevilsko obdobje:

- razvrščanje,

- urejanje,

- vzorci,

- relacije.

Rezultat štetja ni število, ampak odnos med množinama konkretnih stvari.

• Števila in štetje:

       Otrok šteje ko:

1. Nobenega elementa pri štetju ne izpusti, nobenega ne šteje dvakrat.

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

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

• Merjenje: uporaba nestandardnih enot.

• Geometrija:  Geometrijske oblike (telesa, liki, črte) in simetrija.

• Orientacija v prostoru: »Pozicijski jezik« (levo, desno, nad, pod …) se razvija že v
vrtcu. (Lipovec, A. 2006/2007)

Matematika in igra
Poleg tega da se otrok uči matematiko, ko se igra, jo tudi uporablja v igri. Opazuje okoli
sebe vrstnike in odrasle ter se uči s ponavljanjem, v majhnih korakih. Najprimernejši
način zgodnjega poučevanja matematike je igranje z otrokom, ko se odrasli vključuje v
igro, da jo obogati z matematičnimi cilji. Otroku da dovolj časa, da pride do nove izkušnje
(Marjanovič Umek 2001).

Spodbujanje matematičnega mišljenja ob temi vesolje
V našo skupino je trenutno vključenih 21 otrok, starih 5 let. V mesecu novembru  sva
jim s sodelavko Majo pripravili različne matematične dejavnosti ob spoznavanju vesolja
v vsak kotiček v igralnici.

V jutranjem krogu sva z otroki prebirali knjige o vesolju, gledali posnetke vesolja, prvega
pristanka na Luno … V hiši, kjer se otroci običajno igrajo simbolno igro družine, sva z
otroki spremenili kotiček v vesoljsko ladjo. Vesoljska ladja ima kar nekaj gumbov in
tipk, zato so otroci naredili načrt poleta, ki vsebuje vse postopke, ki so potrebni, da
lahko poletimo  v vesolje. V barvici  so otroci listali knjige o vesolju in brali ilustracije.
Risali so, kaj vidijo na nebu, ko je dan ter ponoči. Pomagali sva jim po potrebi pri
izdelovanju knjig o vesolju, v katerih so postavili planete v pravem zaporedju in jih
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pobarvali. V čopiču smo kaširali na različno napihnjene balone, v želji, da bi si izdelali
naše osončje. To nam je dobro uspelo, razen pri planetu Jupiter, kjer je balon počil in je
planet malo spremenil svojo obliko. To ni zmanjšalo našega navdušenja nad
ustvarjanjem. Ko so se naši planeti posušili, smo vse še pobarvali s temparo in obesili
v garderobo. Otroci so slikali naše osončje tudi z vodenimi barvami na risalne liste. En
deček je med delom vzkliknil navdušeno: »Kaj veš, da če zmešaš rumeno in modro
barvo, da dobiš zeleno!«  Luna res ni planet, vendar jo imamo radi, zato smo jo naslikali
na črn papir z belo temparo. Ko je bila barva še mokra, so otroci v njo še odtiskovali z
plutovinastimi zamaški kraterje na Luni. V sestavljanki  sva otrokom pripravili različne
dejavnosti na temo vesolja: sestavljanje rakete po številkah od ena do deset, prirejanje
števila zvezdic številu na raketi, sestavljanje rakete z gradniki, mrežne igre s kocko, igra
s kocko – sestavljanje rakete z  oštevilčenimi osnovnimi liki, igra s kocko – beli in
vijolični planeti, kjer ima kocka belo in rdečo barvo, otroci so polagali barvne planete
na podlago in po koncu igra ugotavljali, katerih je več/manj. Opazili sva, da je bilo
večini otrok štetje zvezdic in prirejanje števila na raketi prelahko, zato sva število do
deset zvišale do petnajst. V kocki so otroci sestavljali raketo in vesoljsko postajo  z Lego
duplo gradniki, izdelali so si tudi raketo iz papirja, jo spuščali s slamico ter ugotavljali,
katera je poletela dlje. v naravnem kotičku sva iz olja in moke naredili mesečev pesek, s
katerim so se otroci potem igrali. Izvedli sva tudi nekaj skupnih dejavnosti, v katerih so
hkrati sodelovali vsi otroci. Šteli smo od pet do nič za izstrelitev rakete v vesolje, gibali
smo se počasi ob počasnem ritmu glasbe – hoja po luni. Nato smo tudi s pomočjo
Carrollovega diagrama razvrstili sličice glede na lastnost: planeti / planeti ne. Otroci so
zlahka sledili temu načinu razvrščanja.

Zaključek
Menim, da nama je matematična dejavnost v okviru te teme dobro uspela, saj je vesolje
zelo privlačna vsebina, ki je pritegnila v igro tako dečke kot deklice. Dejavnosti so
potekale tri tedne, ob tej igri sva se tudi s sodelavko Majo marsikaj naučili o vesolju in
bile ob posnetkih navdušeni kot oni. Ko sva se vključevali v igro, sva pogosto uporabljali
matematični jezik primerjanja, sklepanja, ocenjevanja ter verjetnosti. Kadar nisva vedeli
odgovorov na otroška vprašanja, sva skupaj z njimi le te poiskale v knjigah. Pred
počitkom smo se nasmejali ob prebiranju slikanice Freedman, C. Vesoljci v gatah,
potovali z Zvezdico Zaspanko na Zemljo in nazaj na Rimsko cesto. Didaktični material,
ki sva ga izdelali, bodo otroci imeli še na voljo, saj bova v december zakorakali s podobno
temo: Zvezdica Zaspanka.

Teme vesolja sem se veselila, ker mi je zelo zanimiva, hkrati pa mi je bila izziv, kako
ponuditi v vse kotičke matematične dejavnosti, ki bi vse otroke pritegnile in motivirale
k aktivni udeležbi.

Literatura:
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šestega leta starosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za
korakom.
Marjanovič Umek, L.  … {et al.}. (2001). Otrok v vrtcu –priročnik h Kurikulu za vrtce. Maribor: Obzorja.
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Povzetek
V referatu bom predstavila tematski sklop Lonček na pike, ki je vseboval dejavnosti s
področja matematike. Za izhodišče sem si izbrala istoimensko knjigo Anje Štefan, ki je
zbirka pesmic. Opisala bom nekaj primerov dejavnosti, preko katerih so se mlajši otroci
srečevali z matematičnimi pojmi ter pridobivali izkušnje, spretnosti in znanja s področja
matematike.

Ključne besede: otrok, lonček, dejavnosti in matematika.

Uvod
Tematski sklop Lonček na pike sem izvedla v oddelku 2-3 let starih otrok. Potekal je dva
tedna, vključeval pa je vsa področja kurikula. Glavno področje je bil jezik, ki je v letošnjem
šolskem letu tudi prednostna naloga našega vrtca. Z vsebinami in dejavnostmi sem
seznanila tudi starše in jih povabila k sodelovanju. Dejavnosti s področja matematike
so se nam ponujale kar same od sebe. Izvajali smo jih v igralnici in v bližnji okolici
vrtca. Zavedala sem se, da moram otrokom ponuditi bogato in spodbudno učno okolje,
v katerem se bodo otroci učili, raziskovali in odkrivali. Otrokom sem ponujala različna
sredstva, materiale in igrače, ki bi jih spodbujale k igri in raziskovanju ter učenju. Z
večino le-teh sem uspela otroke motivirati, da je vsak našel kaj zase. Pri tem sem
upoštevala tudi razvojne in individualne razlike med otroki, njihove potrebe in interese.
Okolje mora otrokom nuditi veliko možnosti za izbiro, zato so sredstva in pripomočki v
naši igralnici otrokom na dosegu rok. Otroci lahko samostojno in po izbiri posegajo po
njih. Prostor v igralnici je organiziran po kotičkih, otroci imajo pregled nad možnostmi,
ki jih imajo. Otroci imajo možnost izbire, vključujejo se v pripravo sredstev in prostora
ter soodločajo o poteku dejavnosti.

Učenje v zgodnjem obdobju
Učenje otroka je najintenzivnejše v zgodnjem obdobju življenja. Otrok se ne more učiti o
stvari, s katero še nikoli ni imel izkušenj. Najprej jo mora raziskati oz. doživeti, temu
sledi učenje. Otrok se največ nauči na podlagi lastnih opažanj, izkušenj, videnega in
slišanega. Veliko lažje si zapomni nekaj, kar je bilo vključeno v njegovo aktivno
dejavnost. Otrok se uči skozi igro, ki je nenadomestljiva oblika učenja, ki otroku ponuja
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Lončki
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nešteto možnosti  pri pridobivanju novih znanj in izkušenj. Skozi igro torej otrok razvija
domišljijo, bogati svoj govor in spontano pride do rešitev, ugotovitev ter spoznanj.

»Sposobnosti najmlajših otrok za učenje so resnično neverjetne, vendar samo v
ustreznem okolju. Da jih razvijamo moramo upoštevati naslednje:

• otroci morajo biti pripravljeni za učenje,

• otroke mora aktivnost zanimati in jim mora biti na dosegu roke,

• otroci morajo imeti možnost izbire ustrezne aktivnosti« (Stokes Szanton 2001,
str. 41).

Ker se najmlajši otroci učijo z raziskovanjem, je najboljši način za vzpodbujanje njihove
aktivnosti opazovanje in spremljanje njihove igre, pogovor o dejavnosti in razširjanje
igralne dejavnosti. Naloga vzgojitelja je, da otrokom omogoči bogato učno okolje in
otrokom pusti proste roke pri igri. Otroci tako postanejo spodbujevalci igralne
dejavnosti.

Lonček na pike
Glavno področje tematskega sklopa je bil jezik v povezavi z drugimi področji kurikula. S
sodelavko sva načrtovali nekaj vsebin in dejavnosti, veliko pa jih je nastajalo sproti –
interesi in želje otrok.

Otroci so knjigo Lonček na pike že poznali, saj jim pogosto posredujeva pesmice, ki so v
njej. Otroke je zelo pritegnil lonček, ki je narisan na naslovnici in odločili smo se, da
naredimo ravno takega iz kartona. Vsak otrok je prinesel svoj lonček iz emajla. Bili so
različnih velikosti, barv in vzorcev. Starši so sodelovali pri zbiranju odpadnega in
naravnega materiala, ki smo ga uporabili pri dejavnostih. Vse to so bila izhodišča za
dejavnosti s področja matematike. Poskrbeli sva, da so imeli otroci dovolj prostora, časa
in sredstev za raziskovanje, eksperimentiranje, igranje in ustvarjanje. Po potrebi sva se
vključevali v njihovo igro in jih z vprašanji spodbujali k razmišljanju ter govornemu
izražanju.

Globalni cilj:

• seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju.

Cilji:

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

• otrok se uči orientacije v prostoru;

• otrok razume in rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (v, na, pod, pred,
spodaj in zgoraj);

• otrok razvršča predmete po enakosti (po eni lastnosti);

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

Dejavnosti v igralnici

Čarobni lonec
Izdelali smo velik lonec na pike iz kartona. Vanj smo dali različne predmete iz igralnice
ali lončke, ki so jih v vrtec prinesli otroci. Otroci so predmete tipali in jih prepoznavali
po obliki. Iz lonca smo pričarali lonček. Otroci so prepoznavali komu pripada, kakšne
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barve je, kakšen vzorec je na njem, ali je velik ali majhen.

Prostorski odnosi in izrazi za opisovanje položaja predmetov
Otroci so v velik lonec in v svoje lončke nosili predmete in jih zlagali ven. V navodilih, ki
so se nanašala na osrednji predmet, sva uporabljali izraze: v, na, pod, pred, spodaj ter
zgoraj. Izraze so otroci smiselno upoštevali. Spodbujali sva jih, da so sami povedali,
kam bodo dali nek predmet ali material.

Igra z odpadnim in naravnim materialom
V igralnih koričkih so imeli otroci različne materiale (stiropor, krogle, plastični zamaški,
kostanj, želod in koruza). Spoznavali so jih, raziskovali, z njimi polnili lončke, jih
zajemali z žlicami, posodicami ter jih nizali na vrvico. Ugotavljali so, ali je lonček
prazen ali poln, v lončke so razvrščali materiale po enakosti in jih prenašali v korita.

Igra z lončki
Otroci so lončke zlagali enega na drugega, z njimi ustvarjali različne zvoke, jih polnili z
različnimi predmeti, ki so jih prenašali, opisovali so vzorce in šteli pike.

Igra z blagom
Ponudili sva jim različne kose blaga, ki so bili različno veliki - od čisto majhnih krpic do
velikih kosov blaga (zavese). Prepoznavali so vzorce (pike, črte, rožice, brez vzorca, …) in
jih poimenovali po svoje. Z blagom so se pokrivali, ga poskušali zložiti, nanj so
postavljali igrače, zavijali predmete in podobno. Opazovali so tudi vzorce na oblačilih
ter poimenovali barvo.

Igra z gumbi - pretikanka
Gumbi so bili različnih oblik (krog, trikotnik ter kvadrat) in barv (rdeča, modra ter
rumena). Otroci so poskušali pretikati vrvico skozi štiri luknje na gumbu. Ob igri so
opazili, da so gumbi različnih barv in oblik. Poimenovali so barve, midve pa sva
poimenovali oblike. Nekateri otroci so s časoma že znali poimenovati tudi oblike. Igrali
smo se igro razvrščanja. Na tla sva položili kolebnico in s tem ločili prostor na dve
polovici. Otroci so razvrščali gumbe po eni lastnosti – barvi ali obliki. Z izjemo enega
dečka so vsi otroci uspešno razvrstili gumb po barvi. Prav tako so bili uspešni pri
razvrščanju po obliki, kjer je večina uspešno razvrstila vse tri like.

Dejavnosti na prostem

Sprehod z lončki v dežju
Otroci so imeli škornje in palerino. Odšli smo raziskovat bližnjo okolico vrtca. V lužah
so otroci z lončki zajemali vodo in jo zlivali ven. S seboj sva vzeli tudi velik lonec, v
katerega so prelivali vodo, ki so jo zajeli. Vanje so nabirali naravne materiale, ki so jih
našli (kamne, pesek, listje, storže in lesene palčke). Vse, kar so nabrali, so stresli v velik
lonec, ki smo ga nato odnesli v igralnico.

Igra s peskom, mivko in vodo

Na igrišču so otroci z lončki zajemali pesek, kamne, mivko in vodo. Vzeli so si tudi
lopatke s katerimi so polnili lončke. Materiale so presipavali, ugotavljali, kdo ima veliko
snovi v lončku in kdo malo. V korita sva jim pripravili vodo, ki so jo prelivali ter zajemali.
Pri tem so si pomagali tudi z lopatkami in drugimi posodicami.
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Zaključek

Dolgo že iščem

lonček na pike,

tak, ki ti skuha vse, kar želiš.

Malo potrkaš,

malo pomešaš,

rečeš – in vse, kar izrečeš, dobiš.
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Matematični izzivi v gibanju malčkov

Povzetek
Na osnovi primera iz prakse je predstavljen pomen soodvisnosti otrokovega razvoja in
učenja z vidika horizontalne povezanosti s poudarkom na pridobivanju matematičnih
sposobnosti skozi igro oz. gibanje. Obravnavan je tudi pomen področja matematike in
gibanja v predšolskem obdobju ter razvoj otrokovih gibalnih in miselnih sposobnosti
skozi igro, ki je otrokova primarna - osnovna potreba.

Ključne besede: matematika, gibanje, igra, učenje.

Otrok rad prešteva vsakdanje predmete, jih meri, razvršča, prikazuje s simboli, ipd.
Takšne dejavnosti otroka samo spodbujajo, da si v igri in vsakodnevnih opravilih
pridobiva nove izkušnje, spretnosti ter znanja. Znano pa je tudi, da je igra za otroke že
sama po sebi zanimiva in dovolj privlačna, da se v njej zelo hitro angažirajo in
prevzemajo različne vloge. Toda kaj hitro se lahko zgodi, da pa vendar po določenem
času postane igra ponavljajoča se dejavnost in zato mnogi strokovnjaki menijo, da je
ravno vloga vzgojitelja oz. odraslega pri razvoju, oblikovanju in samem poteku otrokove
igre ključnega pomena. Vzgojitelj torej mora prevzemati vlogo spodbujevalca, ki teži k
razvoju višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti. Tisto, kar otrok zamudi v
zgodnjem otroštvu, kasneje žal ne more nadoknaditi, zato ga je potrebno spodbujati k
različnim dejavnostim in ravno prepletanje področij med seboj omogoča otroku celostni
razvoj na telesnem, gibalnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem področju. Otrok v
tem obdobju postavi osnovne temelje za nadaljnji razvoj, saj veliko lažje pridobiva
znanje kot v kasnejših obdobjih.  Glede na pomen, ki pa ga ima gibanje v razvoju, je
nujno že v rani mladosti ustvariti pozitiven odnos do teh dejavnosti. Gibanje je torej
področje, s katerim se lahko prepletajo vsa druga, saj otroci skozi te dejavnosti lažje
sprejemajo informacije z drugih področij. Z gibanjem otrok torej spoznava in raziskuje
svet okoli sebe, zaznava prostor, čas, okolico, matematiko pa uporablja pogosto pri
reševanju vsakdanjih problemov.

Matematika v vrtcu
»Otrokov prvi stik z matematiko bo prijazen, če ga bo doživel celovito, preko občutkov, ki
so mu blizu, ob katerih se bo počutil sproščeno in varno. Če mu bo uspelo ta občutek
ohraniti, bo mnogo laže premagoval ovire pri kasnejšem dojemanju zahtevnejših
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zakonitosti matematike, saj je vanjo stopil skozi prava vrata« ( Zajc, Koželj 2001, str. 11 ).

Matematične vsebine, s katerimi se sreča otrok v predšolskem obdobju, so:

• dejavnosti predštevilskega obdobja (razvrščanje, urejanje, relacije, vzorci, razlage),

• števila in številske operacije,

• obdelava podatkov,

• merjenje in

• geometrija (Hodnik Čadež in Filipčič, 2002).

V svojem prispevku se bom podrobneje dotaknila področij števila in orientacije v
prostoru vključno z utrjevanjem poznavanja osnovnih barv in medpodročnega
povezovanja matematike ter gibanja.

Števila in številske operacije
Kroflič idr. (2001) pravijo, da so števila osnova, brez katere ni mogoča niti osnovna
komunikacija z zelo majhnim otrokom. Najpogostejši številski vzorci, ki jih
uporabljamo, so dve nogi, dve roki, pet prstov, štiri kolesa, tricikel itd., ki se jih otrok od
rojstva naprej uči za števila ob pesmicah, rimah in poslušanju štetja odraslega. Števila
ponavlja najprej kot eno besedo – enadvatrištiri… šele kasneje loči med posameznimi
besedami za števila in s tem širi besedni zaklad. Običajno to še ni štetje, in sicer vse do
tedaj, ko ob izgovarjanju števil pravilno kaže preštete stvari, vsako po enkrat in nobene
ne izpusti.

Predšolski otrok zna šteti takrat, ko osvoji štiri načela štetja (Hodnik Čadež, T. 2002):

• Nobenega elementa pri štetju ne smemo izpustiti, nobenega dvakrat šteti.

• Naravna števila so urejena (vedno štejejo ena, dva, tri, itd.).

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

• Štetje je neodvisno od vrstnega reda štetja (ni važno kje začnemo šteti preštevance
– če bomo prešteli vse, bomo dobili število preštevancev).

Otrok uporablja pri štetju različne strategije. Najbolj značilne so (Hodnik Čadež, T. 2002):

• šteje predmete, ki jih lahko premika (predmeti postavljeni v vrsti, krogu…),

• šteje stvari, ki se jih lahko dotakne, ne more pa jih premakniti (sličice v knjigi),

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

Orientacija v prostoru
Hodnik Čadež (2002, str. 34) je o orientaciji v predšolskem obdobju zapisala takole:
»Pomembno področje v predšolskem obdobju je tudi orientacija v prostoru. Otroka
spodbujamo, da se orientira v prostoru, najprej glede na sebe, nato glede na druge osebe,
tudi predmete, kasneje pa ugotavlja relacije med posameznimi predmeti in osebami. Pri
tem uporablja izraze, kot so proti, nad, na, levo, desno, zgoraj, spodaj, skozi, v, itd.«.
Takoj, ko se otrok zaveda sebe ločeno od prostora in ko se zmore premakniti z mesta,
začne raziskovati prostor okoli sebe še intenzivneje. Kljub temu, da lahko tam spozna
prostor, kjer se giblje, pa se sam od sebe ne more naučiti izrazov za opisovanje položajev
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(spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj, itd.). Sprva se z njimi sreča v pogovoru, kjer pokaže, da
izraze razume, kasneje pa jih tudi sam uporablja. Ob tem, ko posluša navodila in se
premika v pravi smeri, se uči orientacije v prostoru. Pri tem pa izstopata pojma levo in
desno. Nekateri otroci se najprej naučijo levo in desno na sebi, nekateri pa so bolj
dovzetni za učenje v prostoru (Kroflič idr., 2001).

Otrok se z orientiranjem v prostoru velikokrat seznani spontano, lahko pa si pridobi
nova znanja skozi igro ali z načrtovanimi dejavnostmi v vrtcu.

Povezovanje področij dejavnosti Kurikula
Povezovanje področja gibanja z drugimi področji dejavnosti v vrtcu je eno temeljnih
načel Kurikula za vrtce. Smiselnost omenjenih povezav pa je v tem, da otrok na svet
gleda celostno (Kovač idr., 2005).

Žagar, Geršak in Cotič (2006) menijo, da otrokovo mišljenje z razvojnega vidika
napreduje od konkretnega k abstraktnemu. Gibanje omogoča posamezniku v fazi
zgodnjega učenja gibanja stik s konkretnim (to predstavlja temelj za kasnejše abstraktno
mišljenje). Otrokova potreba po gibanju pa »sili« otroka, da se giblje v okolju in se o
okolju uči. Tako z gibanjem, ki predstavlja najosnovnejši način učenja, pridobiva
izkušnje in znanje z lastno aktivnostjo. Takšno znanje predstavlja osnovo in možnost
za nadgradnjo s kompleksnejšimi pojmi kot so npr. pridobivanje znanj s področja
matematike. Pri načrtovanju medpodročnih povezav morajo vzgojitelji naloge izbirati
glede na postavljene cilje in sposobnosti otrok. Ti naj pri izvajanju različnih dejavnosti
otroke spodbujajo, usmerjajo, jim svetujejo, pomagajo, demonstrirajo, z njimi sodelujejo,
se igrajo in se tudi sami učijo. Pri tem pa naj uporabljajo raznovrstne organizacijske
metode (poligon, delo po postajah, delo z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami, štafete)
in različne oblike dela (individualno, v parih, v manjših in večjih skupinah) ter različne
rekvizite (tudi improvizirane). Pomembno je, da dejavnosti organizirajo predvsem tako,
da so otroci čim bolj aktivni (Hodnik Čadež in Filipčič 2002).

Primer vadbene ure s poudarkom na pridobivanju matematičnih
sposobnosti
V nadaljevanju je opisan primer vadbene ure v oddelku otrok starih 1,5 - 2,5 leti s
poudarkom na aktivnem sodelovanju in iskanju lastnih rešitev.

Vadbena enota
»Vadbena ura je temeljna oblika športne vzgoje v vrtcu. Pripravi jo vzgojitelj - vodja
oddelka, nujna pa je pomoč pomočnika vzgojitelja, ki lahko precej vpliva na učinkovitost
vadbe« (Videmšek in Pišot 2007, str. 246). Vadbena ura je sestavljena iz treh delov:
pripravljalni, glavni in sklepni del. Namen pripravljalnega dela je priprava otrok za
nadaljnje delo, ki sledi v glavnem delu. Pri predšolskih otrocih je pomembno, da se
postopoma naučijo pravilnega izvajanja posameznih vaj. V glavnem delu poleg naravnih
oblik gibanj izvajamo tudi kompleksnejše gibalne naloge. Sklepni del je namenjen
umirjanju otrok. V tem delu jih je potrebno naučiti tudi pospravljanja pripomočkov
(Videmšek in Pišot, 2007).

Opis izvedbe vadbene ure
Pripravljalni del: otroci pritečejo v vnaprej pripravljen prostor za izvajanje vadbene ure
- telovadnico in sicer ob predvajani glasbi si vsak vzame po en mali obroč in nadaljuje
v tek po prostoru (vožnja z avtomobili ). Ob prekinitvi glasbe se skupina zbere ob eni
izmed blazin - garaža, kjer sledi miselna naloga. Vzgojiteljica izvleče karton s
pravljičnim junakom, na kar otroci ugotavljajo, kakšne barve je njegova obleka, stol, na
katerem sedi ipd. Celotna vaja se izvede na treh postajah, vsakokrat z različnim
junakom in barvo. Istočasno tudi ugotavljajo, kdo ima obroč takšne barve kot je barva
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obleke leva ali pa slonove postelje itn. Skratka, poleg gibalne aktivnosti (z avtomobilom
obiščemo pravljične junake), se pri otrocih razvija tudi utrjevanje znanja v poznavanju
osnovnih barv. Pomembno je, da obe strokovni delavki izmenjaje sodelujeta pri
izvajanju tega dela in sicer pri zadnji nalogi se ena izmed njiju že pripravi za naslednjo
nalogo, tako da igra poteka neprekinjeno.

Na koncu tega dela se vsi skupaj dobimo na veliki blazini, kjer otroci pospravijo svoja
krmila - male obroče tako, da se pri tem čim bolj povzpnejo na prste pri natikanju
rekvizita na palico.

Glavni del

V tem delu otroci pri izvajanju vaj uporabljajo različne športne rekvizite in sicer velike
rumene žoge, male mehke rdeče in modre žoge ter male žogice s trakovi iz blaga različnih
barv. Sprva vzgojiteljica sama odbija žogo po prostoru, ko zaznajo njeno reakcijo, se
ustavi in jih povabi k iskanju teh žog v prostoru - otroci poimenujejo, kakšne barve je in
kaj lahko z njimi počnemo. Ko ima vsak otrok svojo žogo sledijo posamezne naloge z
vidika prostorskega zavedanja in sicer: dvigni žogo nad glavo in jo vrzi, skloni se z žogo
proti tlom in jo zakotali, vrzi žogo v zrak nad glavo ali pred sabo, skači kot žoga - na tleh
in na veliki blazini ( vrzi žogo iz blazine in steci za njo ), uleži se na žogo in se zazibaj,
objemi žogo z obema rokama in teci ob glasbi po prostoru - vlak.

Na koncu vsak sam pospravi žogo na mesto, kjer jo je vzel, medtem časom že druga od
strokovnih delavk vzame v roko malo mehko žogico in si jo podaja iz roke v roko. Ko jo
otroci opazijo, jih spodbudi k iskanju le teh. Ko najdejo zaboj z žogicami, ga vzgojiteljica
prime v roke in na znak strese žogice po celem prostoru. Vsak si poišče svojo, sledijo
podobne naloge kot v delu z velikimi žogami, le da namesto pozibavanja vključimo vajo,
da si žogico zatlačimo pod bluzo in skačemo tako dolgo, dokler ne pade ven. Pri gibanju
z žogico ob glasbi se predvaja glasba, ob kateri se lahko izvaja tek konja - prisunski
korak.

Ob zaključku vsi pospravijo rekvizite v zaboj, katerega vzgojiteljica ali njena pomočnica
drži nekje v višini otrokove glave zaradi povzpenjanja na prste pri pospravljanju. Med
tem časom ima druga odrasla oseba v rokah že žogo s trakom, sledi iskanje le teh v
prostoru in vaje z njimi. Otroci žoge mečejo, jih vlečejo za sabo, skratka manipulirajo z
njimi na različne načine. Na koncu tega dela se samo predvaja nekoliko umirjena
glasba - valček in se dopusti otrokom prosta igra z žogicami. Med tem obe strokovni
delavki pripravita vlak iz blazin in sledi sklepni del oz. del za umirjanje.

Sklepni del oz. umirjanje
Otroci počasi pospravijo žogice in se priključijo igri »Vlak«. Usedejo se na blazine, z
izštevanko pa se določi strojevodja, na kar se zapoje pesmica: »Mi se z vlakom peljemo,
dobro voljo meljemo, ko pa se ustavi vlak, hitro se prešteje vsak …1, 2, 3, strojevodja zdaj
si ti«. Otroci sodelujejo pri štetju, upoštevajo navodila igre in ugotavljajo, koga vse bomo
obiskali na potovanju z vlakom (diaprojekcija na interaktivni tabli). Vzgojiteljici sta pri
določanju strojevodje pozorni, da pridejo na vrsto vsi otroci oz. izvajata igro tako dolgo,
dokler se kaže interes. Zaključek sledi tako, da se vlak odpelje v igralnico, kjer nas
pričaka osvežilen napitek.

Zaključek
Kot vzgojiteljica se zavedam, da je izvajanje dejavnosti s področja matematike v vrtcu
uresničljivo le takrat, ko se povezuje z izvajanjem drugih področij, še posebej preko
gibanja, ki je eno najosnovnejših načinov uspešnega učenja. Zelo pomembno je, da jo
predstavim otrokom dovolj razumljivo in na zabaven način, saj otroci radi sodelujejo v
matematičnih gibalnih igrah že sami po sebi ne glede na svoje sposobnosti. Za njih je
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pomembno le to, da imajo možnost aktivnega sodelovanja, ne glede na to, ali morajo pri
tem premišljevati, šteti, kaj izvajati ipd. Eden od uspešnih pristopov pa je prav gotovo
tudi izvajanje vadbenih ur, kot je predstavljen primer iz prakse. Otroci pri teh dejavnostih
resnično uživajo, se vključujejo glede na svoje zmožnosti, iščejo skupaj ideje za rešitev
problemskih situacij, tudi tisti malo manj opazni, skratka kadar imajo otroci možnost
uresničevati svoje interese in raziskovati svet na sebi lasten oz. unikaten način, rastejo
tako telesno, kognitivno, čustveno kot tudi socialno. Zaključila bi z mislijo:«Pri otrocih
ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo
večja kot mi - odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo - tudi majhen
kamenček, ki so ga opazili na cesti, list z drevesa, poljubček kar tako, mravljico ali
črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih«     (Pearl S, Buck ).
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Gradnja čutne poti in matematika

Povzetek
V vrtcu ustvarjamo okolje, ki podpira pridobivanje najrazličnejših sposobnosti,
spretnosti in znanj z urejanjem prostora, ponudbo sredstev in organizacijo dejavnosti.
Naše izhodišče je bila gradnja čutne poti na igrišču. Vsebina se je razvijala dalj časa in
je nudila otrokom obilico priložnosti za spodbujanje k zastavljanju vprašanj,
razmišljanju in iskanju rešitev.

Ključne besede: čutna pot, matematika, merjenje, orientacija, vzorci, razvrščanje

Uvod
Otrok se z matematiko srečuje že zelo zgodaj. Matematične izkušnje in znanja uporablja
v vsakdanjih problemih. To ga zabava, veseli se uspeha in dosežkov, hkrati pa spoznava,
kako pridobljena znanja uporabljati na drugih področjih, v drugačnih situacijah.

Ob nastajanju čutne poti na igrišču vrtca so imeli otroci veliko možnosti za raziskovanje
in igro. Pri gradnji so otroci aktivno sodelovali in s tem spoznavali različne oblike dela,
poklice, predvsem pa materiale. Z izbiro različnih materialov smo pridobivali izkušnje,
spretnosti in nova znanja s področja matematike.

Gradnja čutne poti
Otrok v zgodnjem obdobju najintenzivneje spoznava svoje okolje le s čutili. Spoznava
okoliške predmete in zaznava nekatere pojave. Pouk naravoslovja pomeni za otroka
prvo vodeno spoznavanje narave – sveta, ki ga obkroža. V obdobju zgodnjega otroštva
so prav naravoslovne teme najprimernejše za vodeno raziskovanje, saj so predmeti in
pojavi konkretni, hkrati pa omogočajo širok razpon nadgradnje na abstraktni ravni.

Naravoslovne teme imajo v zgodnjem otroštvu dve pomembni vlogi. Prvič; za otroke
predstavljajo neposredno okolje, ki ga lahko raziskujejo brez tuje pomoči in pristno,
neobremenjeno s predsodki in prisilo ter vedno motivirano. Drugič; naravoslovne teme
omogočajo preskok od konkretnega na abstrakten način dojemanja, ki je pomemben za
celosten razvoj otrokove osebnosti, ne le za njegovo naravoslovno razgledovanje.

Gradnja čutne poti je predstavljala učinkovito učno okolje. Otroci so imeli možnost
samostojnega raziskovanja in igre ter to doživljali preko vseh čutil. Naš cilj je bil združiti
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otroke, starše, zaposlene in okolje k načrtovanju in izvedbi. To nam je tudi uspelo.

Čutne poti ob vrtcu so oblikovane tako, da:

• spodbujajo učenje na prostem;

• zagotavljajo varne možnosti za igro, ki vključujejo izzive, izbiro, tveganje in
odločitev;

• omogoča otroku spodbujanje samozavesti in občutek obvladovanje svojega okolja;

• ponuja možnosti za individualno in skupinsko igro – delo.

Ob tem smo se zavedali, da se otrok najlažje uči preko lastnih izkušenj, z neposrednim
sodelovanjem in načrtovanjem aktivnosti ter s tem dosega lastno notranjo motiviranost.

Naše delo je bilo odprto za pobude, ki so jih dajali otroci, starši in drugi, pa naj je šlo za
misel, predmet, pojav ali dogodek. Svojo vrednost je dobila, ko smo se o njej začeli
pogovarjati, se dogovarjati in jo naravnavati k cilju. O vsaki pobudi smo razpravljali in
tako dosegli sproščeno ozračje in navdušenje, ki je bilo za naše delo izjemno pomembno.

Matematika v kurikulu in gradnja čutne poti
Ob gradnji čutne poti skoraj ni bilo dejavnosti, kjer ne bi bila prisotna matematika.
Matematika je področje, ki je neposredno povezano z drugimi področji dejavnosti. Tako
so se otroci učili neposredno in bili aktivni udeleženci procesa učenja. Otrokom je bilo
omogočeno, da so preko njihovega raziskovanja, odkrivanja in igre, veliko dejavnosti
povezali z matematiko, pri kateri so šteli, primerjali, urejali predmete in material,
opazovali in risali vzorce … Seznanjali so se z velikostnimi odnosi, orientacijo v prostoru
in na listu, različnimi oblikami in materiali.

Pri načrtovanju dejavnosti smo sledili ciljem, ki so zapisani v kurikulu za vrtce
(Kurikulum za vrtce 1999, str. 64-65):

Globalni cilji

• Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.

• Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju.

• Razvijanje matematičnega izražanja.

Cilji

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

• Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, v, pred, pod, za, spredaj,
zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ipd.) in se nauči orientacije v prostoru.

• Otrok klasificira in razvršča.

• Otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine z merili.

Merjenje
Merjenje se močno povezuje s štetjem. Za otroka v predšolskem obdobju je značilno, da
količine med seboj primerja, kasneje tudi meri. Pri merjenju se seznani z relativnimi
merskimi enotami, ki so lahko njegova dlan, prst … (Hodnik Čadež 2002, str. 39).

Raziskovali smo različne poti po našem kraju glede na dolžino in širino. Merili smo jih
z relativnimi merskimi enotami: koraki in z lastnimi telesi; s konstantnimi
nestandardnimi enotami: lesenimi palicami, kasneje pa tudi konstantne nestandardne
in standardne enote. Pred pričetkom gradnje smo izmerili travnato površino, jo
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zakoličili, med količki potegnili vrvico in tako nakazali potek poti. Z delavcem, ki je
pričel z izkopom, pa smo spoznali še konstantno standardno enoto - meter.

Urejanje in razvrščanje
Urejanje so dejavnosti, ki se končajo tako, da med razsutimi objekti nastane  nek red. To
je lahko pospravljanje podobnih reči v škatle ali zlaganje na kupe (Marjanovič 2001).

Množico elementov lahko uredimo tudi glede intenzivnosti, vrednosti določene
spremenljivke: od najmanjšega do največjega, od najdebelejšega do najtanjšega (Hodnik
Čadež 2002).

Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano lastnost oziroma lastnosti
(Hodnik Čadež 2002).

Z urejanjem in razvrščanjem smo otroke spodbujali k opazovanju in s tem razvijali
abstraktno učenje.

Urejali, razvrščali in s tem tudi manipulirali, smo s konkretnimi predmeti: kamni, les,
orodja, delovni pripomočki, lastna telesa …

Urejanje in razvrščanje

Orientacija v prostoru in na listu
Orientacija v prostoru ima v zgodnjem otroštvu precej velik pomen. Otroka skušamo
spodbujati, da se čim bolj spretno znajde v prostoru. Seveda najprej opazuje sebe,
kasneje pa preide do razlikovanja in povezav med posameznimi predmeti in osebami.
Pri omenjenih spretnostih mu služijo  izrazi, ki povedo položaj nekega predmeta, osebe.
Otrok uporablja izraze, kot so: nad, pod, zgoraj, spodaj, levo desno, v, na … dejavnosti
lahko z otroki izvajamo v zunanjem ali notranjem prostoru (Hodnik Čadež 2002, str.
39).

Po raziskovanju poti smo jih risali na listu. Najprej po lastnem spominu, kasneje po
navodilu npr.: hodi po poti, ki pelje od zgoraj navzdol … od leve proti desni … Orientacijo
smo spodbujali s polaganjem poti iz zamaškov po hodnikih vrtca, igralnici …

Veliko časa smo prebili na prostem. Poti smo najprej gradili na travnati površini s
polaganjem kamnov, nato smo s telesi nakazovali in preizkušali različne možne rešitve
poteka poti. Pred pričetkom gradnje smo jo zakoličili.

Vzorci
Vzorci predstavljajo vsebino, ki je ključna v matematiki, saj jo lahko razumemo kot
začetek algebre. Razumevanje vzorcev vodi otroke k spoznavanju vnaprejšnjega
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napredovanja in k ponavljanju vzorcev (Hansen in soavtorji 2000).

Vzorce smo sestavljali iz konkretnih materialov oz. predmetov, ki smo jih zbirali skupaj
s starši in sodelavci (kamni, les, granitne kocke, opeka, papir …) ter z lastnimi telesi.
Sestavljali smo jih na prostem in v igralnici. Vzorce smo risali v peskovniku ali blatu, s
prstom ali palico, na ploščadi s kredo, izkoristili smo luže …

Zaključek
Pri svojem delu iščem ustvarjalne didaktične pristope in s skrbnim opazovanjem
otrokovih dejavnosti, njihovih odzivov in pobud, slednje tudi upoštevam pri
načrtovanju.  Preko gradnje čutnih poti sem otroke igraje popeljala v zanimiv svet
matematike, ki pa se je dopolnjeval z vsemi ostalimi področji.  Spoznali so prostor in
njegove meje. Naučili so se orientirati v prostoru, na prostem in na listu. Posebno
doživetje je bilo merjenje dolžine s konstantnimi nestandardnimi in standardnimi
enotami. Merila so kasneje uporabljali vsakodnevno.

Otroci so dokazali, da so sposobni sodelovati pri odločitvah, jih uresničevati in s polno
odgovornostjo izpolnjevati zadane naloge, hkrati pa priti do ustreznih spoznanj in
sklepov, na katerih bodo lahko gradili svoje poznejše znanje.

Literatura:
Hansen, K., Kaufmann, R., Burke Waslh, K. (2000). Oblikovanje oddelkov, osredotočenih na otroke od tretjega do
šestega leta. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
Hodnik Čadež, T. (2002). Cicibanova matematika (priročnik za vzgojitelja). Ljubljana: DZS.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za šolstvo.
Marjanovič Umek, L. (2001). Otrok v vrtcu. Maribor: Založba Obzorja.
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Spodbujanje matematičnega mišljenja
v 1. starostnem obdobju

Povzetek
Referat z naslovom Spodbujanje matematičnega mišljenja v 1. starostnem obdobju je
sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Namen oziroma cilji teoretičnega dela so
bili opredeliti pojem matematike (v vrtcu) in predstaviti primere dejavnosti razvrščanja
in urejanja. V praktičnem delu referata je bil namen prikazati praktični primer
matematične dejavnosti, ga poglobiti s cilji in s pomočjo evalvacije opisati rezultate na
osnovi zastavljenih ciljev.

Predstavitev
Sva vzgojiteljici v Vrtcu Studenci Maribor, v isti enoti, kjer že nekaj let soustvarjava
življenje v skupinah 1. starostnega obdobja, pri otrocih starih od 2 - 3 let. V 1. starostnem
obdobju predstavlja načrtovanje in izvajanje dejavnosti poseben izziv. Odločili sva se,
da zapiševa že pridobljene izkušnje s področja matematike in dodatno poglobiva
strokovno znanje s pomočjo teorije različnih avtorjev.

V najinih skupinah vsaj en tematski sklop v šolskem letu nameniva matematičnem
področju, ki ga povezujeva z ostalimi vzgojinimi področji, pri čemer vseskozi upoštevava
dejstvo, da otrok doživlja svet celostno. Takšno delo vsekakor zahteva poglobljene
priprave in temeljito načrtovanje, zato je ključnega pomena strokovno znanje in
poznavanje specifičnosti posameznih področij, ki so v neki celostni situaciji med seboj
povezana.

V vsebinsekm delu referata predstavljava teoretični del o matematiki v vrtcu, nato se
opredeliva in predstaviva primer dejavnosti, ki govori o urejanju in razvrščanju v
predšolskem obdobju ter v zadnjem delu vsebine referata opisujeva konkreten primer iz
prakse z naslovom Pod medvedovim dežnikom – igra z gozdnimi plodovi in listjem.

V sklepnem delu sva zapisali evalvacijo predstavljene dejavnosti.

Matematika v vrtcu
Različna opazovanja in poskusi kažejo, da otroci že pred dopolnjenim prvim letom
starosti obvladajo določene matematične spretnosti. Otroci mislijo in se izražajo na
načine, ki kažejo na to, da ti uporabljajo matematiko v vsakdanjem življenju.
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V vrtcu se otrok uči matematike predvsem, ko se igra. Pri tem uporablja vsakdanje
okolje, predmete, priložnosti, ob tem govori, uporablja različne dele telesa in tako razvija
spretnosti, misli. Vzgojiteljica na osnovi matematičnih ciljev, ki jih prepoznava iz
otrokovega obnašanja in igre, načrtuje vključitev matematičnih dejavnosti v otrokovo
življenje v vrtcu.

Načrtovanje vsebuje predvidevanje razvoja spontane otrokove igre, njegovo obogatitev z
matematiko, za izbrane matematične cilje načrtovanje dejavnosti in načrtno ponujanje
priložnosti za uporabo matematičnih spretnosti, govora in mišljenja (Japelj Pavešić,
2001).

Po Pavešićevi (2001) bi naj vzgojiteljica pri načrtovanju dejavnosti in učenju matematike
v vrtcu upoštevala naslednje pomembne zakonitosti, ki veljajo za to področje:

• otrok pri matematičnih dejavnostih v 1. starostnem obdobju sodeluje le kratek
čas, saj je matematika zanj naporna, ker ob njej misli;

• matematika zahteva tako za otroka kot za vzgojiteljico veliko zbranosti, zato ima
velik pomen predhodno načrtovanje matematičnih dejavnosti;

• otrok pred drugimi pokaže manj znanja kot takrat, ko ga uporabi zase;

• otrok se uči matematiko, ker jo potrebuje v vrtcu in doma in ne zato, ker jo bo
potreboval nekoč kasneje;

• vzgojiteljica opazuje otroka med rutinskimi dogodki, spremlja njegov napredek
iz dneva v dan, kar ji omogoča določiti težavnosti za načrtovane matematične
dejavnosti.

Primeri dejavnosti: urejanje, razvrščanje
Otrok prične urejati že zelo zgodaj: pospravlja podobne reči v škatle; zlaga na kupe;
razvršča po velikosti, barvi ali drugih lastnostih ipd. Prav tako opazuje lastnosti in
potem skupino predmetov loči glede na opazovano lastnost. Razdeljevanju v dve skupini
sledi razvrščanje na več skupin. Najprej otrok išče končne krajne vrednosti (npr. belo-
črno, glasno-tiho, svetlo-temno…). V 1. starostnem obdobju otrok za urejanje in
razvrščanje najprej uporabi igrače, ki jih jemlje v roke. Okolje pričakuje od njega, da jih
bo znal pospraviti na svoje mesto in iz množice predmetov poiskati tistih nekaj, ki jih
potrebuje in imajo določene lastnosti.

Otrok urejanje in razvrščanje potrebuje, ker ga sili k uporabi matematičnega mišljenja
(Japelj Pavešić, 2001).

V predšolskem obdobju sta najpogostejša in tudi najprimernejša diagrama za
razvrščanje Carrollov in drevesni diagram. Ta diagrama prikazujeta razvrščanje glede
na izbrano  značilnost oziroma njeno zanikanje (Hodnik Čadež, 2002).

Primer iz prakse: igra z gozdnimi plodovi

Globalni cilj dejavnosti:

- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.

Cilji:

- otrok spoznava drevesni diagram,

- spodbujanje k opazovanju,

- otrok razvršča.
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Za izhodišče sva izbrali pravljico, saj ta predstavlja eno izmed osnovnih prvin
komunikacije med vzgojiteljem in otrokom. Zgodba mora otroka zabavati in v njem
vzbuditi radovednost ter ga na privlačen in zanimiv način spodbuditi, da bo z veseljem
izvajal načrtovane dejavnosti. Na podlagi tega sva v povezavi z aktualnim letnim časom
– jesen izbrali pravljico Pod medvedovim dežnikom, katere avtorica je Svetlana
Makarovič. Za motivacijsko sredstvo sva uporabili lik medveda, (ki nama je bil v oporo
in služil k spodbujanju otrok k aktivenm sodelovanju na različnih področjih: jezik,
gibanje, umetnost, družba, narava in matematika), gozdne plodove in jesensko listje.
Skozi cel mesec so se dejavnosti med seboj smiselno povezovale in dopolnjevale.

Skupaj z otroki smo si ogledali različne gozdne plodove. Spodbujali sva jih k
opazovanju, tipanju in poimenovanju teh. V nadaljevanju sva otrokom predstavili
drevesni diagram, demonstrirali razvrščanje glede na značilnosti gozdnih plodov,
drevesnega listja ter jih spodbujali k aktivnemu sodelovanju. Obenem so imeli možnost
razvrščanja omenjenih plodov v obroče.

Vsak izmed obročev je imel značilnosti predstavljene s slikopisom – gozdnim plodom
ali drevesnim listjem in je bil razporejen po prostoru igralnice. Otroci so si sami izbirali
vrsto gozdnih plodov in jih razvrščali v ustrezno označene obroče. Med samim
razvrščanjem sva otroke opazovali, jih spodbujali in usmerjali k matematičnemu
razmišljanju.

Evalvacija
S  samo izvedbo dejavnosti sva bili zadovoljni. Ugotavljava, da je bila pravljica Pod
medvedovim dežnikom dobra izbira – saj je nudila veliko možnosti medpodročnega
povezovanja.

Gozdni plodovi in jesensko listje so bili dobro izbrana sredstva, saj so se ta izkazala za
zelo uporabna tako pri matematičnih dejavnostih kot pri ostalih vzgojnih področjih.

Opazili sva, da so predvsem načrtovane matematične dejavnosti pri otrocih vzbudile
veliko zanimanja, saj so se ti z veseljem, sproščeno in aktivno vključevali v ponujene
dejavnosti. Razvijali so interes, zadovoljstvo in nova spoznanja s področja mamtematike
ter doživljali matematiko kot prijetno izkušnjo. Zadani cilji so bili dobro zastavljeni.

Otroci okoli tretjega leta so po končani dejavnosti samostojno razvrščali, kar kaže na to,
da so usvojili pomen razvrščanja v drevesni diagram. Mlajše otroke je bilo potrebno še
posebaj spodbujati k opazovanju, saj niso upoštevali značilnosti slikopisa. Kljub
omenjenemu, pa so vsi otroci z veseljem sodelovali pri igrah razvrščanja.

Pri sami pripravi referata so se pojavile težave glede literature, saj je izbira gradiva za 1.
starostno obdobje na matematičnem področju (konkretni primeri dejavnosti oziroma
teoretična izhodišča) zelo omejena.

Ena izmed nalog vzgojitelja predšolskih otrok je, da vsestransko vzgaja otroke, kar
predstavlja zanj veliko odgovornost, iznajdljivost in inovativnost. Še posebej smo tukaj
izpostavljene vzgojiteljice zaposlene v 1. starostnem obdobju, ki s svojo iznajdljivostjo
poglabljamo svoja strokovna znanja in tako nenehno nadgrajujemo svoj profesionalni
razvoj.
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Matematični vzorci

Povzetek
V referatu sem se osredotočila na prestavitev predštevilskega obdobja na področju
matematike, kjer predstavljam matematično dejavnost vzorci, v kateri otroci
prepoznavajo gradnik  in vzorce klasificirajo. Dejavnost je primerna za otroke s
predznanjem iz tega matematičnega področja.

Ključne besede: matematika, vrtec, vzorci.

Uvod
Z matematičnimi vzorci uvajamo otroke v začetek algebre. Za to področje matematike je
značilno, da se običajno uporabljajo simboli namesto števil. Prehod števila na črkovno
oznako je ena izmed prvih posplošitev in iz tega razloga uvajamo otroke v načine
razmišljanja, ki omogočajo posplošitve. Ravno zato so vzorci ključnega pomena za
predšolskega otroka. Vzorec je ponavljanje enakega osnovnega gradnika (Leopold 2012).

Spodbudno učno okolje za matematično področje - vzorci
Za zagotavljanje spodbudnega učnega okolja na matematičnem področju - vzorci je
pomembno, da imamo v igralnici veliko naravnega in »odpadnega« drobnega materiala
(zamaški, gumbi, storži, orehi, paličice…), zelo primerne pa so prav tako ploščice za
vzorčenje (Pattern Blocks), link kocke in Cuisenairove paličice. Uporabimo lahko ves
droben material različnih barv ali oblik, ki ga imamo na razpolago.  Pomembno je, da je
tega materiala na razpolago zelo veliko, saj otrok potrebuje veliko ponovitev, da zazna
postavite elementov, kot vzorec. Ves ta material otroku omogoča samostojno
raziskovanje in učenje, ter nam služi, kot hitra rešitev pri načrtovanih dejavnostih,
kadar otroke pričnemo seznanjati z vzorci.

Matematični vzorci
Vzorci so vsepovsod okoli nas. Vzorci so v naših stanovanjih, na stenah, tleh, oblačilih.
Ko se vzorcev zaveš, jih začneš opažati vsepovsod (Taylor, 1994). So vzorci tudi v vrtcu?
Seveda so! Vzorce najdemo na naših oblačilih, copatih, v knjigah, na hodniku, na
sprehodu …

V vrtcu otroci najlažje razumejo, kaj je vzorec, če jim rečemo, da je vzorec nekaj kar se
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ponavlja. Vzorce bi lahko pravzaprav poimenovali kar matematični ritem, saj jih lahko
ponavljamo v nedogled, oz. v našem primeru, dokler nam ne zmanjka materiala.

Paziti moramo le, na razlikovanje vzorcev v naravi in matematičnih vzorcev.

Vzorec pomeni nizanje elementov po nekem določenem pravilu (navodilo »nadaljuj«).
Ločimo:

- vzorce konkretnih predmetov,

- grafične vzorce,

- vzorce iz simbolnih elementov,

- gibalne, ritmične in glasovne vzorci.

 (Hodnik Čadež, 2002).

Različni avtorji navajajo, da je vzorec dobro definiran takrat, ko se enota oz. gradnik
ponovi vsaj dvakrat. Izkušnje v praksi kažejo, da je v predšolskem obdobju pomembno,
da se gradnik ponovi čim več krat, najbolje šest krat ali več, saj otrok tako lažje zazna
ritem oz. strukturo vzorca.

Projekt Vedno znova in znova
V okviru študija na drugi stopnji je bila naša naloga, pripraviti projekt, v katerem se
bodo integrirala različna  področja dejavnosti. Zastavila sem si globalni cilj projekta, da
ob zaključku projekta otrok zazna in prepozna ritmično dogajanje v okolju in svojem
življenju. Projekt sem izvedla v najstarejši vrtčevski skupini. Uvod v projekt smo pričeli
s pogovorom o tem, kaj je ritem? Bi znali ponazoriti ali pokazati kakšen ritem?
Cikličnost - ponavljanje smo prikazali s »Časovnim kolesom«, ki se vrti vedno znova in
znova … Sledilo je izvajanje načrtovanih dejavnosti vseh zapisanih področij, ki so se
postopoma priključevala in navezovala druga na drugo.  Spontano smo iskali in
opazovali ritem tudi izven načrtovanih dejavnosti, skozi rutino in celoten čas bivanja v
vrtcu.

Primeri dejavnosti za spoznavanje in razumevanje vzorcev
V nadaljevanju predstavljam matematično dejavnost, v kateri otroci prepoznajo gradnik,
nadaljujejo vzorec in vzorce klasificirajo. Dejavnost je primerna za otroke, ki že imajo
določeno predznanje iz tega področja (Otroci imajo izkušnje s polaganjem, nizanjem in
tiskanjem vzorcev, z glasovnimi in gibalnimi vzorci, znane so jim različne sheme, npr:
AB, ABC, ABCD …).

Otroke lahko motiviramo za »igro« z vzorci z lovljenjem snežink v zimskem času.
Snežinke lovimo na črno podlago, ter občudujemo te vzorčaste čudeže na fotografijah,
kjer so snežinke nekaj krat povečane, oz. videne pod mikroskopom. Dejavnost mora bila
načrtovana sistematično in si slediti v ustreznem zaporedju.

Za uvodno motivacijo je zelo primerna igra Lov na vzorce: V naprej pripravljenem
prostoru-igralnici, spodbudimo otroke k iskanju matematičnih vzorcev, ki smo jih
namensko nastavili in pripravili iz različnih materialov in na različne načine (s
polaganjem predmetov, lepljenjem na okna, risanjem na tablo…). Otroci iščejo in
prepoznavajo vzorce.

Kadar želimo, da otrok prepozna gradnik in nadaljuje vzorec, je najbolje pričeti s
pogovorom ob opazovanju najdenih vzorcev. Otroke s pogovorom spodbudimo k
razmišljanju o ponavljanju v vzorcih. Opazujemo različne pripravljene vzorce in
prepoznavamo in iščemo gradnike - nekaj, kar se ves čas ponavlja.  Vsak otrok si izbere
en vzorec in ga s pomočjo polaganja lesenih paličic poskuša razstaviti na gradnike. V
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nadaljevanju si vsak otrok sestavi svoj gradnik in ga ponavlja kakor dolgo želi, oz. mu
ne zmanjka materiala. Možnost: Sestavljene vzorce otrok  ponazorimo tudi gibalno in
glasovno.

Klasifikacija vzorcev je že nekoliko bolj zapletena dejavnost in zahteva od otrok veliko
miselnih procesov. Otrokom damo na razpolago različen material za polaganje vzorcev.
Vsak otrok si izbere material in naredi oz. sestavi nek svoj vzorec (če opazimo, da ni
vzorcev z isto shemo, nekaj vzorcev podtaknemo). Te vzorce nato med seboj primerjamo.
Otroke spodbudimo v razmišljanje, kaj je podobno, kaj gre skupaj. Za lažje
prepoznavanje in klasificiranje, vzorce tudi gibalno in glasovno ponazorimo. Kasneje
lahko, kot možnost, vzorec najprej prikažemo gibalno ali glasovno, otroci jih šele nato
položijo z materiali.

Kadar želimo preveriti znanje otrok, si lahko priredimo kviz. Otroke razdelimo v štiri
enakovredne skupine (oz. poljubno). Vsaka skupina dobi enak material za polaganje
vzorcev in ostale pripomočke. Rezultate zapisujemo v vnaprej pripravljeno tabelo. Vsaka
skupina dobi  iste naloge in jih rešuje znotraj skupine. Primerne naloge so npr.: Otrokom
nastavimo gradnik. Njihova naloga je, da pravilno nadaljujejo vzorec; Glasovno
ponazorimo vzorec ABC. Naloga otrok je, da znotraj skupine iz materiala za polaganje
sestavijo slišan vzorec; Otrokom nastavimo vzorec AB, ki ga morajo pravilno gibalno
ponazoriti-prikazati.

Zaključek
Vzorci so dejavnost, ki jo lahko pričnemo uvajati že pri najmlajših predšolskih otrocih.
Že tri leta stari otroci brez težav polagajo vzorec z enostavno shemo AB. Paziti moramo,
da smo pri dejavnostih sistematični in postopoma dodajamo zahtevnost, saj bodo le
tako otroci osvojili vedno težje naloge.
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Barve na potepu

Povzetek
Namen referata je spodbuditi strokovne delavce k uporabi lastne ustvarjalnosti in
kreativnosti pri reševanju vzgojnih dilem. Osrednja tema prispevka je predstavitev
horizontalne povezave med področji  dejavnosti matematike in umetnosti ob zavedanju
potreb današnje družbe o vzgoji k družinskim in socialnim vrednotam.

Ključne besede: matematične kompetence, umetnost, barve,  sodelovanje, ekologija.

Pravljična matematika
V Letnem delovnem načrtu smo si na področju matematike zastavili globalni cilj
“doživljanje matematike kot prijetne izkušnje”. Želeli smo, da otroci ob koncu šolskega
leta preko lastne aktivnosti in v medsebojnem sodelovanju prepoznavajo in poimenujejo
osnovne barve (starost otrok 2–3 leta). Ob iskanju primernih motivacijskih elementov v
knjižnicah, na spletu in pri strokovnih sodelavcih sem naletela na težavo, saj sem
ugotovila, da literature, primerne za to starostno obdobje, primanjkuje.  Z zavedanjem,
da imava s sodelavcem dovolj znanja in ustvarjalnega potenciala, sva se skupaj lotila
pisanja pravljice na temo osnovnih barv.

V referatu bom predstavila zgodbo s pravljičnimi prvinami, ki sva jo naslovila "Barve na
potepu". Ob posameznih dialogih oz. ob dogajanju v zgodbi želim predstaviti še dodatne
vzgojne elemente, ki kažejo na povezavo matematike z vsemi kurikularnimi področji.

Vzgoja skozi matematiko - matematika preko vzgoje
Pri načrtovanju v timu včasih naletimo na problem, ki se kaže kot stereotipni strah pred
vnašanjem matematičnih dejavnosti v delo z otroki. Še vedno namreč velja prepričanje,
da je matematika nekaj težkega. Vendar pa matematiko uporabljamo na vsakem koraku
celo življenje, čeprav se včasih tega niti ne zavedamo.  Prav zato moramo že v zgodnjem
otroštvu začeti spodbujati razvoj matematičnih kompetenc, ki se postopno nadgrajujejo
in razvijejo v pomembne mislene strukture za kompleksno in suvereno delovanje v
družbi.

Kurikulum za vrtce (1999) razume vlogo odraslega na področju matematike kot iskalca
povezave med matematiko in vsakdanjim življenjem v vrtcu. Pri opazovanju otroka v
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igri in v njegovem razvoju lahko pomagamo razširiti vsakemu posamezniku in skupini
matematično znanje v najprimernejšem trenutku.

Otroci iz najine skupine so kazali zanimanje za barve, vendar so mešali izraze in se
včasih tudi sprli. To je bil povod za zgodbico, v kateri nastopajo osnovne barve s svojimi
težavami. Otrokom smo (dejavnosti sva razširila tudi v druge skupine) jo približali na
veliko različnih načinov:

- narisala sem knjigo in jim zgodbico pripovedovala ob ogledovanju barvnih slik,
otroke spodbujala k prepoznavanju in poimenovanju osnovnih barv;

- naredila sva predstavo za manjše skupine otrok, kjer sva uporabila barvne folije
in grafoskop in otrokom na ta način predstavila tudi drugačen medij;

- otroci so se lahko z lutkami iz folije na grafoskopu tudi sami pozabavali,
ugotavljali "mešanje" barv in se preizkušali v menjavanju vlog;

- s sodelavci smo pripravili scenarij, naredili kostume in zaigrali predstavo.

Barve na potepu - scenarij

avtorja: Petra Medvešek Ivić in Klemen Krenker

(v prispevku podajam samo skelet scenarija, saj smatram vzgojitelje za zelo ustvarjalne
strokovnjake, ki si lahko kostumografijo, zvočno kuliso, scenske pripomočke zamislijo
sami in se tako lažje in bolje poistovetijo s pripovedjo, op.av.)

Pripovedovalec:

»Nekoč so vse barve živele na mavrici. Imele so se zelo lepo. Skupaj so se igrale, se
mešale med seboj in se zabavale. Mavrica je bila razprostrta kot gugalnica od veje do
veje, videti je bilo, kot da se na široko smeji. To so bili lepi časi. Nekega dne se je zgodilo
nekaj neverjetnega. Barve so se začele prepirati.«

Modra: »Jaz sem najlepša! Modra barva je nekaj plemenitega. Segam najvišje, vse do
neba. In najglobje, globoko v morje.«

Rdeča: »Že mogoče, ampak jaz najbolj žarim. Vroča sem kot ogenj in prav vsak otrok si
želi rdeče češnje. Mame imajo rade rdeče rože in vsak očka  se ustavi, kadar na semaforju
gori rdeča luč.«

Zelena: »Ja, ja, ampak če te predolgo gledajo jih zaboli glava. In potem iščejo mene,
zeleno! Zelene travnike, gozdove, da si oddahnejo in se pomirijo.«

Rumena: »Ve kar hvalite, ampak če ne bi bilo mene, se vas sploh ne bi opazilo. Saj
vendar vidite kako osvetljujem prostor, skoraj tako kot sonce.«

Pripovedovalec: »Med seboj so se tako skregale, da so odšle z mavrice. Mavrica tako ni
bila več pisana ... postala je bela!« Kam pa so se napotile naše barve?«

Modra: »Jaz grem v modro mesto, ki leži ob modrem morju in kjer po morju plujejo
modre ladje. Tam so hiše modre in ljudje hodijo v modrih obačilih. Otroci imajo obute
modre copatke, igrajo se z modrimi igračami in ližejo modre lizike.«

Rumena: »Jaz grem kar v rumeno mesto, tam kjer sije rumeno sonce, rastejo rumene
rože in kjer vozijo rumeni avtomobili. Otroci se tukaj igrajo z rumenimi žogami in ližejo
rumene lizike.«

Rdeča: »Poiskala bom rdeče mesto. Tam se rdeča drevesa spogledujejo z rdečimi ptički,
rdeče ribice plavajo v rdečem tolmunu, otroci pa rišejo z rdečimi barvami. Tam je vse
rdeče, tam je najlepše. Tam je veliko gasilcev z rdečimi avtomobili in ko se vozijo naokrog,
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jim svetijo rdeče luči.«

Zelena:»Naj bo, jaz pa grem v zeleno mesto, pod zelenimi hribi, zelenimi drevesi in
velikim zelenim travnikom. Tam otroci potiskajo zelene avtomobile in z veseljem jedo
zeleno solato in špinačo.«

Pripovedovalec: »Nekaj časa so barve uživale vsaka v svojem kraju, igrale so se s sebi
enakimi, se družile spodobnimi odtenki, ali preprosto  lenuharile v svojih kotičkih.
Sčasoma pa so se naveličale gledati vse stvari v eni barvi. Postalo jim je dolgčas.«

Modra: »Lepo je v tem modrem mestu, krasno je. Ravno prav hladno. (začne zehat)
Ampak meni je malo dolgčas. Sploh ne vem, če sem še najlepša, ko je vse modro okoli
mene. Ni preveč zanimivo, če je vse okrog enako. Le kaj počnejo moje prijateljice in moja
draga mavrica?«

Rumena: »Uh, saj je fino, če je vse rumeno, ampak malo sem se že naveličala. Oči me
ščemijo od silne svetlobe. Le kaj počnejo moje prijateljice in moja draga mavrica?«

Rdeča: »Uh, glava me že boli, vse tako močno žari. Le kaj počnejo moje prijateljice in
moja draga mavrica?«

Zelena: »Res sem že čisto pomirjena. Prav zaprav se mi tako zelo zeha in grozno mi je
dolgčas. Le kaj počnejo moje prijateljice in moja draga mavrica?«

Pripovedovalec: »Vsaka zase se je odločila, da se zopet odpravi po svetu in poišče stare
znanke. Ko so se tako nekega večera srečale na križišču sredi modernega mesta, jim ni
bilo prav nič všeč.« (scena z avtomobili in s hrupom velemesta)

Rumena: »Oh kako je megleno. Še sonca se ne vidi.«

Zelena: »Bljak, in umazano je.«

Rdeča: »Smrdi po izpušnih plinih, fuj.«

Modra: »Ušesa me že bolijo od tega hrupa. Tukaj mi ni všeč. Gremo drugam.«

Zelena: »Imam idejo.  Prepričana sem, da bi se nas mavrica razveselila. Zato predlagam,
da jo poiščemo.«

Rdeča: »Strinjam se s tabo draga Zelena, zagotovo si želi, da se vrnemo nazaj.«

Rumena: »Jaz tudi čutim domotožje, dajmo, poiščimo jo.«

Modra: »Neverjetno, kako ste pametne, ravno to sem tudi jaz mislila. Poiščimo jo skupaj!«

Pripovedovalec: »Nekajkrat so šle mimo mavrice, a je niso prepoznale, saj je bila videti
kot navaden oblak.«

(glasba, ples oblakov)

Pripovedovalec: »In šele, ko je nevihta pregnala sence in so dežne kapljice umile zrak, so
opazile veliko prazno belo mavrico. Čeprav je bila mavrica obrnjena na glavo in je bila
videti kot velika žalostna  usta, so se z glasnimi kriki sreče zavihtele nanjo.

Mavrica jih je objela, a od utrujenosti ni imela dovolj moči, da bi se obrnila tako, kot je
stala včasih. Ostala je v loku, izbočena proti soncu.  Če se obrneš na glavo in jo pogledaš,
boš videl, da se ti veselo smeji ...«
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                          Barve na potepu, predstava na vrtčevskem igrišču

Barve na potepu - strokovna utemeljitev
V starosti 2–3 let se zdi otrok sam sebi dovolj in njegova naravna egocentričnost je
podobna vedenju barv v naši zgodbi. Vsaka je v nekem trenutku sama sebi
najpametnejša in samozadostna, kot otrok, ki ga obvladuje trma. "Otrok, ki ne more
ugotoviti, da lahko druge osebe isto stvar vidijo in razumejo drugače kot on sam, ki je
usmerjen zgolj na svoje zaznavanje in mišljenje, je egocentričen". (Marjanovič Umek
2004).

Otroci so do starosti treh let že doživeli konflikte s sovrstniki, starši in z drugimi
odraslimi. Prepir barv v zgodbi jim tako omogoči vživljanje v občutke in transformacijo
iz svojih  zaznav na empatično doživljanje počutja naših barv. Vloga vzgojitelja je bila,
da kot glavni akter v predstavi  ob tem dviguje napetost in povečuje pozornost in na ta
način omogoča močno čustveno vpletenost v potek zgodbe in s tem posledično bolj
intenzivno zapomnitev matematičnih pojmov.

»Pozornost pomeni 1., kritično stopnjo v spoznavnih procesih, saj stvari, na katere
nismo pozorni, praviloma ne zaznamo in si jih tudi ne zapomnimo« (Marjanovič Umek
2004, str. 310).

• Ekologija - vrednota, ki že nekaj časa stopa v ospredje, se je dotaknila tudi naše
pravljice. Scena, ki je prikazovala hrupno velemesto in sporočilo, ki smo ga
posredovali otrokom/gledalcem, je poskušala izkoristiti otokovo dojemanje
neprijetnih dražljajev in jih interpretirati kot nezaželjene, odbijajoče ...

• Scenarij vključuje prizor, ki kaže nevihto, grmenje ... Pomaga nam pri učenju
premagovanja strahov pri predšolskih otrocih. Otroci po predstavi ubesedujejo
svoje občutke in se o tem pogovarjajo.

»Med 3. in 4. letom se otroci bojijo teme, zvokov v temi, ločitve od staršev, pri 5. letih
nevihte ...« (Marjanovič Umek 2004).

• Trenutek, ko pridejo barve domov, na mavrico, je trenutek katarze, sprostitve
napetosti, ki jo potrebuje vsak otrok, če smo prej zaradi različnih namenov v
njem povečevali napetost.

• Mavrica je ostala "obrnjena na glavo", torej drugače, kot na začetku pravljice, tako
kot jo v resnici lahko vidimo tudi v naravi. Kljub temu, da smo v pravljici, je
matematika del narave in otroku smo na ta način znanost približali skozi čarobni
svet domišljije.
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• Otrok mora ob koncu pravljice pogledati mavrico sklonjen skozi noge ... Uporabili
smo enega od načinov, da smo podprli otrokovo željo po tem, da se postavi v
različne položaje in opazuje stvari iz različnih točk v prostoru.

»Otroci opazijo, da so stvari, ki so jih bili vajeni gledati na določen način , iz novega
položaja videti drugače in drugačne« (Bahovec Dolar; Golobič Bregar 2004).

Matematika kot osnovna in dodana vrednost
»Medtem ko otroci vstopajo v interakcije z materiali, ljudmi, zamislimi in dogodki ter
konstruirajo svoje razumevanje realnosti, odrasli opazujejo in stopajo v interakcijo z
otroki, da bi odkrili, kako vsak posamezni otrok razmišlja in sklepa" (Hohman; Weikart
2005). Namen scenarija ni bil le preigravanje z otroki, temveč tudi zavedanje,  da je v
otroku zaradi močne čustvene vpletenosti v zgodbo možno doseči visoko stopnjo
pozornosti. Vloga vzgojitelja je zbujanje otrokove radovednosti. S tem, ko otroka
izzivamo s temami, ki se jih dotaknejo, zasadimo seme, s katerim začnejo razmišljati o
odnosih, o tem, kaj je bolje in kaj slabše, prav oz. narobe. Tako kot marsikatera zgodba,
je seveda tudi ta nekoliko manipulativna, a upam, da v korist ozaveščenosti otrok in
odraslih o pomenu sodelovanja, učenja ter zdrave rasti in razvoja posameznika in
družbe.

Ali je matematika v tem primeru osnovna ali dodatna vrednost, pa sploh ni več
pomembno. Naše mnenje je odvisno od tega, ali jo gledamo naravnost ali pa se
potrudimo, se sklonimo in jo pogledamo z druge perspektive.
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Spodbujanje matematičnega mišljenja
v povezavi z drugimi področji
dejavnosti v vrtcu

Povzetek
Ko pomislimo na naše vsakdanje vodene dejavnosti in dnevno rutino v vrtcu, lahko
ugotovimo, da se matematika prepleta prav v vseh ostalih področjih dejavnosti, jih
povezuje ali celo vodi.

Ključnega pomena pri našem delu je to, da to ozavestimo in da vedno upoštevamo
razvojne značilnosti otrok, ki jih imamo v vrtcu. Načrtujemo  v območju bližnjega razvoja
tako da izhajamo  iz otrok,  delamo nazorno,  s konkretnimi primeri in poskrbimo, da
otrok pridobi lastno izkušnjo.

To predstavljam tudi v svojem članku.

Ključne besede: matematika, matematične ravni, legenda, povezave.

Konkretna raven dejavnosti
Vedno je potrebno začeti s konkretnim nivojem, vsaj dokler ne vemo, na kateri razvojni
stopnji so otroci, pa tudi kasneje , ko uvajamo nove matematične sklope. Na primer -
jabolka (sadeži). Jih primerjamo (večje, manjše), urejamo po velikosti (od največjega do
najmanjšega in obratno), spodbujamo otroke, da to povedo, jih razvrščamo v drevesnem
prikazu, jih uporabljamo pri merjenju mase kot nestandardno enoto, jih pri malici
režemo pred otroki (uporabljamo izraze celo, pol, četrt)... Šele, ko otroci dobijo izkušnjo
s pravimi jabolki (z njimi manipulirajo, jih vonjajo, težkajo, okušajo...), preidemo na
slikovni nivo (uporaba sličic). To lahko počnemo priložnostno, če pa dejavnost
načrtujemo, umestimo »izbrano matematično sredstvo – v tem primeru jabolka« v
kontekst glede na tedenski načrt dela (sadje, sadovnjak, tradicionalni slovenski zajtrk
...).

Slikovna raven dejavnosti
Slikovna raven vedno sledi konkretni. Če pri uvajanju slikovne ravni vidimo, da so
otroci še preveč »konkretni«, se preprosto vrnemo na konkretno raven. Če je le mogoče,
naj bodo sličice fotografije pravih predmetov (v našem primeru jabolk). Zopet sledijo
dejavnosti na slikovnem nivoju – jih primerjamo (večje – manjše), urejamo (od največjega
k najmanjšemu in obratno), razvrščamo v diagrame po eni lastnosti, delamo stolpčne
ali vrstične prikaze (da jih otroci štejejo), sličice pa lahko uporabimo tudi za merjenje
površin kot konstantno nestandardno enoto.
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Simbolna raven dejavnosti
Spet se vrnimo k jabolkom – namesto sličice uporabljamo žetončke, zamaške ... ali
napis JABOLKO, ki otroku predstavljajo jabolko. Otroci spet postavljajo ta simbol v
različne diagrame, prikaze, jih štejejo ...

Če smo nazorno in postopno že predhodno uporabljali simbole, se lahko spoprimemo
tudi s tem izzivom v predšolskem obdobju. Vendar moramo ob uvajanju novih
matematičnih vsebin ali sklopov vedno znova začeti postopno – najprej konkretno,
nato slikovno in na koncu simbolno. Če vidimo, da se otroci dolgočasijo ali ne razumejo
kaj od njih pričakujemo, se vrnemo nazaj na slikovno raven. Četudi nam ne uspe izvesti
simbolne ravni, bomo pa veliko delali s konkretnim materialom in slikami, bodo otroci
dobili dobro popotnico pred vstopom v šolo in imeli kasneje manj težav tudi na simbolni
ravni   (Pisk 2013).

Legenda o Kunigundi je naša lokalna legenda:

»Nekoč naj bi na Velenjskem gradu živela Kunigunda. Po pripovedovanju nekaterih naj
bi bila grofična, po mnenju drugih spletična. Bila je lepa in dobrega srca. Ni bila
poročena. Imela je dolge črne lase. Ukvarjala se je z magijo in zdravilstvom. Ker naj bi
znala čarati, so jo imeli za čarovnico. Ob sušah je lahko priklicala dež, ob močah sonce,
omilila je zmrzal. Kunigundo so vrgli v vodnjak na grajskem dvorišču. Ko so vodnjak
pred leti čistili, so v njem našli »stekleno kroglo«, veliko kot nogometna žoga – bila bi naj
Kunigundina. V njej je videla, kaj se je dogajalo v okolici. Pravijo, da na gradu straši
Kunigundin duh. Morda je prav on grajskega oskrbnika prijel za ramo, ko je zvečer
zapuščal grad. Oskrbnik se je ozrl, a ni videl nikogar ...« (Poles 2011).

     V oktobru smo obiskali Velenjski grad. Kustosinja nam je ob grajskem vodnjaku
povedala legendo o Kunigundi. Ta legenda je na naše otroke pustila tako močan vtis, da
sva se s sodelavko odločili, da bova tedenski načrt posvetili ravno Kunigundi. Z otroki
smo začeli raziskovati po različnih knjigah, slikanicah in internetu ter še večkrat
obiskali Velenjski grad. Otroci so veliko poustvarjali na vseh področjih dejavnosti
(srednjeveška glasba in ples, priredili smo kraljevski dan, se igrali Kralj, koliko je še do
vašega gradu, Kraljična na zrnu graha, se likovno izražali v različnih tehnikah in
motivih, prebirali pesniško zbirko Ograjskem duhu, s svetilkami raziskovali Velenjski
grad, opazovali Kunigundino čarobno kroglo, si izmišljali »uroke« in »čarali« ...).

                                                                  Grajski vodnjak

Kot izredna študentka tretjega letnika Predšolske vzgoje, sem izvajala dejavnosti s
področja matematike – sklop logike in jezika, in sicer razvrščanje v drevesnem prikazu
po eni lastnosti. Dejavnost sem izvedla po vseh štirih didaktičnih korakih za vpeljavo
prikaza. Ugotovila sem, da ima večina otrok zelo dobro razvite matematične predstave
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in da je bila dejavnost za nekatere predolgočasna. Sklepala sem, da bom morala
dejavnost malo bolj »začiniti«, da bom delovala v območju bližnjega razvoja. Z otroki
sem se dogovorila, da bi izdelali igro o gradu in Kunigundi in tako se je začelo.

Otroci so izbrali ime igre: Kraljevska igra  - pot na grad in z gradu (igra se lahko igra v
obeh smereh), podajali so predloge, kakšna naj bo ta  »pot«, kaj vse naj stoji na njej
(orientacija v prostoru), pobarvali so polja po vrstnem redu (zaporedje), narisali začetek
in konec igre (začetek je lahko tudi konec), dodali njim najbolj zanimivo točko na tej poti
(Tulitunel – podhod v katerem na poti vedno »strašimo«, pojemo ali poslušamo odmeve
na vzklike), skrivno »izgubljeno« pot do gradu, razmišljali in podajali so predloge za
pravila igranja te igre ...

Sama sem nato izbrala sedem barv, v katerih sem izdelala še kuverte, v katere sem
vložila naloge po različnih matematičnih sklopih. Osmo barvo sem določila za gibalno
nalogo. Igro sem se igrala z največ tremi otroki,  predvsem zaradi miselnega napora,
koncentracije in  individualnih razlik med otroki.

Ob igri sem zasledovala različne matematične cilje:

• Razvijanje matematičnega izražanja, mišljenja in spretnosti

• Doživljanje matematike kot prijetne izkušnje (Kurikulum, 1999).

Naloge po matematičnem sklopu logike in jezika:

• ODNOSI/RELACIJE – otroci so primerjali dva elementa

- Poglej sliki in povej – kaj je bilo prej in kaj potem, razloži zakaj.

- Obkroži enako velika duhca.

- Pobarvaj nižji grad.

- Položi skupaj sličici, ki sta si podobni ...

• UREJANJE/SERIACIJA – otroci so uredili predmete po intenzivnosti

- Sestavi legendo o Kunigundi od začetka do konca. Pripoveduj. (5 sličic)

- Postavi grajske stolpe od najnižjega do najvišjega (ali obratno), razloži.

- Postavi Kunigundine krogle od najmanjše do največje (ali obratno), razloži.

• ZAPOREDJA ali VZORCI – otrok nadaljuje vzorec/zaporedje

- Dokončaj Kungundino verižico (link kocke postavljajo v ustreznem zaporedju,
dorišejo vzorec »verižice«).

- Duhec trka po mizi, nadaljuj (odtrkam določen ritem po mizi, otrok ponovi in
nadaljuje).

• Razvrščanje – otrok dobi urejeno in bolj števno množico

- Postavi duhce v tisto nadstropje, kamor spadajo (Carrollov vrstični prikaz, je rdeč
duhec – ni rdeč duhec sličici, zgubani duhci iz barvnega papirja), Otrok razloži,
zakaj se je tako odločil.

- Dva stolpa na gradu – cilju: Otrok se odloči, v kateri stolp se bo postavil glede na
dve lastnosti – npr. črka L in prečrtana črka L (glede na začetnico svojega imena,
prisotnost določene črke v njegovem imenu ...), preštejemo, razložimo zakaj.
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- Dva grajska vodnjaka, eden je moder, pri drugem je ta lastnost zanikana
(Kunigunda pade v vodnjak), glede na barvo igralne figurice ..., preštejemo in
razložimo (Pisk 2013).

V barvnih kuvertah se zdaj znajdejo tudi druge vsebine, ki jih dopolnjujem glede na
temo trenutnih dejavnosti. Vedno izvedemo nekaj igric najprej na konkretni ravni,
preden jih uvedem na slikovni v našo družabno igro.

Uporabnost igre za drugačne vsebine
Ko smo teden pred dogodkom Slovenski tradicionalni zajtrk posvetili ajdi, smo pekli
ajdove žemljice, se naučili ljudsko pesem Po Koroškem po Kranjskem , opazovali ajdove
klase, zrnje, moko ..., tehtali sestavine, jih mešali, mesili, oblikovali testo, »napisali«
vsak svoj recept, okušali našo »peko«, sem v našo igro uvedla tudi matematične naloge
na temo ajde, ki so po matematičnih vsebinah podobne vsebinam o Kunigundi. Vendar
so to za otroke nove in drugačne igre. Tako sem poskrbela za visoko zanimanje in
motivacijo, ter spodbujala radovednost otrok. Otroci so radovedni in željni novih izzivov
in se igre nikoli ne naveličajo.

Povezava z ostalimi področji dejavnosti
Že iz vsebine predstavljene matematično-didaktične igre je moč razbrati, da se področja
dejavnosti tesno povezujejo med seboj.

Področje jezika:

Matematika je vedno močno povezana s področjem jezika, saj zahteva od otrok
razumevanje povedanega in ko otrok argumentira, opisuje, razlaga ... tudi od njega
zahteva uporabo jezika, izrazov. kar pa je povezano tudi s kognitivnim razvojem in
razvojem govora otroka.

• Vse naloge, ki zahtevajo opis, razlago.

• Pripovedovanje legende po vrstnem redu (ob sličicah)

• Odločanje, v kateri stolp (glede na črko, v naše primeru črka L), se bo otrok postavil
– razvoj glasovnega razčlenjevanja, črka v besedi.

• Sledenje navodilom in razumevanje le teh.

Področje družbe:

• Participacija otrok pri izdelavi igre, postavljanju pravil, sprejemanju njihovih
idej in predlogov

• Sodelovanje z ostalimi sovrstniki, sprejemanje njihovih odgovorov...

• Pomoč sovrstniku ob reševanju nalog

• Otrok pridobiva pozitivne informacije o sebi - je uspešen, kar pozitivno vpliva na
njegovo samopodobo in samozavest.

Področje narave:

• Usvajanje koncepta časa, je za otroke zelo abstraktno, zato so dejavnosti, ki
spodbujajo predstave o času pomembne. Ob tem, ko so poslušali legendo, o njej
razmišljali, so razvijali zavedanje, da so se te stvari zgodile v preteklosti in da jih
danes več ni.
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• Otroci so odnosno povezovali sličice prej in potem (grad – ruševine) in ob tem
razmišljali in razlagali, kaj se je zgodilo z gradom – »zob časa«.

• Grad stoji v naravnem okolju. Ob pohodih nanj smo opazovali tudi spreminjanje
letnega časa, nabirali gozdne plodove, ki smo jih kasneje uporabljali pri
razvrščanju, urejanju in zaporedju.

Področje gibanja:

• Večina predhodnih dejavnosti je bila povezana s področjem gibanja (pohodi na
grad, igra »Kralj, koliko je do vašega gradu«, živi prikaz – razvrščanje duhcev ...).

• Vsa siva polja v igri pomenijo gibalno nalogo (npr.: »Zlezi do vrat, jih odpri, hopsaj
po hodniku gor in dol, nato se vrni«).

Področje umetnosti:

• Plešemo grajske plese.

• Likovno ustvarjamo po doživetju: rišemo Velenjski grad, Kunigundo, izdelamo
lutko – duhca.

Evalvacija
Opazila sem, da imajo določeni otroci zelo dobro razvite matematične spretnosti in
matematično mišljenje. Težave imajo predvsem pri izražanju . Težavnost nalog sem
prilagajala posameznim otrokom in trenutnim sposobnostim otrok, ki so igro igrali.
Med igro sem dovolila in spodbujala tudi medsebojno pomoč med otroki in ob tem
spodbujala otroka, ki je pomagal, k razlagi sovrstniku – zakaj je tako. Med igranjem  igre
sem ugotovila, da je 8 barv z nalogami preveč, ker igra predolgo traja. Zato sem odvzela
3 barve (barvne kuverte) in tako povečala dinamičnost igre. Pomembno se mi zdi
predvsem to, da vzgojitelj natančno uporablja določene matematične izraze, (manjše  –
večje, širše – ožje, višje – nižje, prej – potem, je širši od ...),  da šteje na glas (naprej in
nazaj),  uporablja izjave kot : »... je takšne oblike kot streha, plastenka ....«), da otroci to
slišijo,  povzamejo in  poskušajo vzgojitelja oponašati.

Za otroke, ki to še potrebujejo, sem zastavljala dejavnosti povsem na konkretni ravni, da
so doživeli uspeh in samopotrditev. Za tiste otroke, ki pa so potrebovali  dodatne izzive,
sem pripravila  dodatne dejavnosti, da sem delovala v njihovem območju bližnjega
razvoja  in spodbujala njihov nadaljnji razvoj. Pri matematičnih dejavnostih sem
uporabljala  individualno metodo dela ali delo z manjšo skupino otrok, da sem lažje
opazila trenutne sposobnosti posameznikov. Na podlagi teh ugotovitev sem kasneje
lažje in bolje  načrtovala nadaljnje dejavnosti. Izkoristila sem  naključne trenutke v
dnevni rutini (opazovali smo reliefe stavb – simetrija, vzorci ..., prometne znake - oblike,
na sprehodih smo se igrali  igro »detektiv« - »jaz vidim nekaj sivega, nagubanega, zelo
velikega, visoko na nebu ...« - aktivno opazovanje, risali in pisali smo  načrte za različne
stvari – izlete, izdelavo igre, hiše iz kock, recepte – orientacija v prostoru ...).

Naša Kraljevska igra v bistvu ni nič posebnega. Je rezultat mojega intenzivnega
razmišljanja, kako otrokom približati matematične vsebine in jih povezati v zabaven
dogodek, hkrati pa so vse ideje izhajale iz otrok. Jaz sem jim samo sledila.
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Matematika je lahko igriva in
razgibana

Povzetek
Kot vzgojiteljica v oddelku  otrok, starih 2–3, sem spoznala, koliko možnosti nam nudi
vsakodnevno okolje, še posebej različni kotički v igralnici, kjer lahko načrtno in
sistematično razvijamo matematično mišljenje. V svojem referatu bom predstavila
področje matematike v povezavi z gibanjem. Osredotočila se bom na zaznavanje in
prirejanje 1–1 in na konkretnih primerih pokazala, da je matematika preko igre in
gibanja zelo zanimiva za otroke.

Ključne besede: razvijanje matematičnega mišljenja, igra, gibanje.

Uvod
V vrtcu imajo otroci veliko priložnosti, da sodelujejo v različnih matematičnih
dejavnostih in hkrati dobivajo odgovore na svoja matematična vprašanja. Pomembno
je, da se otrok z matematiko ukvarja v igrah in pri vsakodnevnih dejavnostih (Japelj
Pavešič 2001). Potrebi po gibanju in igri sta otrokovi primarni potrebi, zato je igra tista,
ki se nenehno prepleta z dejavnostmi. Otrok se najraje igra s stvarmi, ki jih sam izbere.
Ob tem se počuti veselo in je hkrati svoboden pri izbiri. Poleg tega pa je preko igre
vključeno tudi gibanje, kjer otrok krepi vse organe hkrati pa si bistri um. Po Piagetu
mišljenje otrok ni le pomanjšana verzija mišljenja odraslega, pač pa so med njima
razlike. Mišljenje otrok ima neko svojo logiko, ki pa ni enaka logiki mišljenja odraslega.
Pri otroku lahko  vplivamo na miselni razvoj tako, da:

- ustrezno organiziramo okolje, tako da otroku omogočimo igro in aktivnost,

- ne presojamo preveč kritično njegove dejavnosti,

- ne obremenjujemo ga z »odraslimi« razlagami,

- ne dajemo mu neposrednih odgovorov, ampak ga napeljujemo, da pride do njih
sam z lastno miselno aktivnostjo,

- dajemo mu občutek varnosti, saj je kognitivni razvoj neločljiv od socialnega in
čustvenega.

Z različnimi dejavnostmi otrok razvija gibalne sposobnosti, usvaja nekatere gibalne
koncepte in postopno spoznava osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Ustvarjalen
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otrok je tisti, ki išče svoje načine in poti za rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno
domišljijo pa odgovarja na nove izzive in izraža svoja čustva in občutja (Videmšek 2001).

Kaj je matematika?
Matematika ni samo reševanje zapletenih problemov. V osnovi sem izhajala iz sebe, saj
sem z veseljem pripravljala in izvajala matematične dejavnosti, hkrati pa se pri tem
dobro počutila. Pred izvajanjem sem vse otroke opazovala pri  igri, da sem lahko
presodila zahtevnost kasnejših matematičnih dejavnosti. Pri samih usmerjenih
dejavnostih sem jih ves čas spodbujala, da sami najdejo pot do rešitve in rešitev samo in
jim matematiko želela prikazati kot proces, v katerem smo vsi aktivno udeleženi in ob
tem uživamo.

Najpomembnejši način zgodnjega poučevanja matematike je igranje z otrokom, zato naj
se vzgojiteljica vključi v igro. Obogati jo z matematičnimi cilji. Otrok naj v igri doživi
uspeh svoje dobre rešitve in naj ima dovolj časa, da pride do nove izkušnje. (Japelj
Pavešič 2001)

Matematični izzivi
Zapisan cilj v Kurikulumu za vrtce (1999) »otrok zaznava prirejanje 1–1 in prireja 1–1«
mi je predstavljaj izziv pri 2–3 letnikih. S prirejanjem 1–1 se otrok približa razumevanju
pojma števila. Otroka je potrebno spodbujati tako, da vsakemu predmetu iz ene skupine
priloži oz. doda natanko en predmet iz druge skupine. Skupaj opazujejo, da je na koncu
enako predmetov v obeh skupinah ali pa zmanjkajo predmeti ene ali druge skupine.
Prirejanje 1–1 lahko nastopa v različnih težavnostnih stopnjah, pri najmlajših je to
primerno na stopnji ročne spretnosti (Kurikulum za vrtce 1999).

Matematične dejavnosti sem načrtovala v povezavi z gibanjem, in sicer sem se
osredotočila na cilj »razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike«. V prvem
starostnem obdobju otroci zelo radi prijemajo in tipajo nove predmete, božajo in občutijo
različne površine, vstavljajo predmete v odprtine, natikajo oz. nizajo različne predmete
na vrv … Naša igralnica je bila dovolj spodbudna, da sem izhajala iz vsega, kar nas
obdaja in s pomočjo znanih predmetov načrtovala matematične dejavnosti v povezavi z
gibanjem.

Zaznavajmo in prirejajmo 1–1 s pomočjo ročnih spretnosti
Prirejanje je aktivnost, ki je zelo pomembna za uvajanje pojmov v zvezi s števili.
Natančnejši pojmi v zvezi s števili so »enako mnogo«, »več« in »manj« s prirejanjem se
najprej lotimo pojma »enako mnogo« (Rajšp in Šafarič 2001).

Primer uvajanja pojma »enako mnogo«
Po igralnici sem razporedila enako število stolov, kot je otrok v skupini. Povabila sem
jih, da skupaj ugotovimo, ali je v igralnici več otrok ali stolov. Vsak si je takoj poiskal svoj
stol in sedel nanj. Spodbujala sem jih z odprtimi vprašanji. Kaj mislite, jih bo dovolj za
vse? Bo kdo ostal brez njega? Takoj so ugotovili, da je stolov za vse dovolj, pri tem pa so
usvojili nov pojem, da je stolov »enako mnogo« kot otrok. Vzgojiteljica mora biti še
posebej pozorna na pravilno izražanje otrok in teži k temu, da otroci ne izgovorijo samo
enako, temveč smo dosledni pri uporabi izraza »enako mnogo« (Rajšp in Šafarič 2001).

Primeri zaznavanja in prirejanja 1-1
Ko so otroci usvojili nov pojem »enako mnogo«, pa sem pripravila različne dejavnosti,
kjer so sami zaznavali in prirejali 1–1 predmete, ki so jim znani.

V košari sem prinesla papirnate cvetlice, pritrjene na mehki žici. Otroke sem najprej
vprašala, če bo dovolj cvetlic za vse. Odgovor je bil seveda pritrdilen. Vsakemu sem
podala eno cvetlico. V košari pa so cvetlice še ostale. Vprašanje: Česa je ostalo več,
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cvetlic ali otrok?

Deklica R: »Se so loze v kosali, daj mi se.« (Še so rože v košari, daj mi še).

Otrokom povem, da je vsak dobil natanko eno cvetlico in da jih je več kot otrok, saj so
ostale še v košari. Pripravila sem vaze, nato pa otrokom podala navodila, da naj v vsako
vazo vstavijo natanko eno cvetlico. Seveda so bili sprva zmedeni, saj je bilo vaz manj kot
žog. S vprašanji sem  jih spodbujala, da so razmišljali in odgovarjali ter jih vodila, da so
prišli do končnih ugotovitev sami. Zakaj so vam ostale cvetlice? Česa je več, cvetlic ali
vaz? Najstarejša dečka sta mi podala odgovor, da ni več vaz za vse cvetlice, da jih je
zmanjkalo.

Pripravila sem  zamaške in plastenke. Plastenkam manjkajo zamaški. Jih bo dovolj za
vsako plastenko? Deklica se je trudila, da je vsaki plastenki priredila po en zamašek,
vendar je bilo zamaškov manj. Preiskala je cel kotiček, se trudila, da bi našla še
kakšnega, vendar je z mojo pomočjo prišla do ugotovitve, da jih ni več oz. da jih je manj
kot plastenk.

Dojenčki so ostali brez kap na glavi. Starejša deklica se je trudila, da je vsakemu
dojenčku dala na glavo kapo, vendar je eden ostal brez. Takoj je ugotovila, da je kap
premalo za vse.

Vsaki vezalki je potrebno nanizati en gumb. Na mizi so bili pomešani gumbi med
vezalkami. Vsaki vezalki je potrebno natakniti gumb. Dejavnost je bila malce
zahtevnejša, saj so morali biti zelo spretni pri natikanju, vendar jim je uspelo. Ugotovili
so, da je manj gumbov kot vezalk.

Na stenski obešalnik obesi jakno. Je dovolj obešalnikov, da obesimo vsa oblačila?
Dečka, ki sta sodelovala pri dejavnosti sta se zelo trudila, saj je bila zanju tudi ta
dejavnost težavnejša. Trudila sta se, da sta poiskala zanko na jakni, katero sta obesila
na stenski obešalnik. Ugotovila sta, da je dovolj obešalnikov, pri tem sem ju spodbujala
k besedi »enako mnogo«. Najbolj pa sta bila vesela tega, da jima je uspelo obesiti jakne,
saj dveletnikom to predstavlja še veliko težavo.

Preverimo usvojeno znanje
Po dejavnostih sem zbrala otroke skupaj na preprogi, z namenom, da preverim, kako so
usvojili zaznavanje in prirejanje 1–1.  Prinesla sem »enako mnogo« krožnikov in
skodelic, vendar je bila njihova postavitev. Tako so rekli, da je več skodelic, ker sem jih
razporedila drugače. Spodbujala sem jih, naj poskušajo sami ugotoviti, kako vem česa
je »več«, »manj« ali »enako mnogo«. Starejši otroci so pričeli s štetjem »po svoje«, vendar
sem jih spomnila na dejavnosti, ki so potekala skozi dopoldan, kako so predmetom
prirejali predmete, da je vsak dobil svoj »par«. Takrat pa se je opogumila starejša deklica
in rekla, da bo postavila skodelico na krožnik. Vsi skupaj smo na koncu ponovili izraz
»enako mnogo«.
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Misli ob zaključku

Referat zaključujem z mislimi Marie Montessori: »Roka je organ velikega daru, ki smo
ga podedovali. Otrokova inteligenca se do neke mere lahko razvije tudi brez pomoči rok.
Če pa se razvije ob pomoči rok, bo dosegla višjo raven. Otrokov značaj bo močnejši.«

Zavedanje, kako pomembno je matematično mišljenje, me je spodbudilo k temu, da bom
v bodoče ustvarjala situacije, v katerih bodo otroci reševali probleme in pridobivali
znanje, katerega bodo uspešno uporabljali v vsakdanjem življenju. Ob samem
prebiranju literature sem svoje znanje osvežila, ob samem zaznavanju in prirejanju 1–
1, pa tudi veliko naučila. Matematični pripomočki in sredstva za usvajanje novih
pojmov morajo biti načrtno izbrani, da z njimi otroke pritegnemo in motiviramo k
dejavnostim. Ob koncu dejavnosti sem dobila pozitivno potrditev, da so bile otrokom
zanimive, saj so jih z zanimanjem in veseljem izvajali. Vsekakor pa je potrebna še
nadgradnja znanja in dejavnosti. Zavedam se, da s primerno izbranimi dejavnostmi in
načinom dela pozitivno vplivam na odzive otrok.

Literatura
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
Rajšp, M. in Šafarič J. (2001) Prvi koraki v matematiko. Ljubljana: Založba Rokus.
Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulumu za vrtce. (2001). Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor: Založba Obzorja.
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Matematika za najmlajše - SIMBOLI

Povzetek
Matematika je v vrtcu prisotna na vsakem koraku, dostikrat se niti ne zavedamo, kdaj
vstopamo v »svet matematičnih čudes«. Predvsem v jasličnih oddelkih je ta meja zelo
tanka. V oddelkih 1-2 letnih otrok se pojavlja predvsem v vsakodnevni rutini in preko
igre. Pojavlja se tudi kot povezava z drugimi področji. Raziskala sem, koliko je v teh
oddelkih področje matematike zastopano. Predstavila bom tudi primere iz prakse, kjer
je matematika glavno področje načrtovanega tematskega sklopa.

Ključne besede: matematika, načrtovane dejavnosti, 1-2 letni otroci, simboli

Matematika v vrtcu
Otrok že pred vstopom v vrtec obvlada določene matematične spretnosti, opazovanja so
pokazala, da ve, da je ena plus ena dve, zna razvrščati na različne načine, zna povezovati
dejstva, premišljuje o stvareh, ki jih ne vidi, zna presoditi, kako se obnašati, da bo
dosegel želeno obnašanje drugih ... (Japelj Pavešič 2001). Z vstopom v vrtec je teh
priložnosti še več, zlasti če otrokova vzgojiteljica temu področju zavestno in načrtno
posveča veliko pozornosti.

Prevladuje mnenje, da je v jasličnih oddelkih matematike veliko v vsakodnevnih
dejavnostih, da se pogosto pojavlja v otrokovi igri, da jo občasno vključujemo kot
področje povezanosti k temam drugih področij, da pa redko načrtujemo teme, kjer je
glavno področje matematika.

Sama v praksi matematiko rada vključujem med načrtovane dejavnosti, saj so cilji zelo
konkretni, merila za doseganje ciljev pa je lahko postaviti.

Načrtovane dejavnosti
Da bi svoja predvidevanja podkrepila s konkretnimi podatki, sem podrobneje pregledala
dokumentacijo dela v štirih oddelkih 1-2 letnih otrok (Vrtec »Martin Krpan« Cerknica) iz
obdobja 2009-2013. Zanimalo me je, koliko se splošno mnenje strokovnih delavcev
razlikuje od dejanskega stanja vključevanja načrtovanih vsebin iz področja matematike
v delo oddelkov 1-2.
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Načrtovanje običajno poteka v obliki tematskih sklopov, ki izhajajo praviloma iz otrok,
vključuje se tudi različne aktualne dogodke (praznovanja, običaji, pobude otrok, ...).

Iz raziskovanja sem izvzela področje gibanje, ker so gibalne dejavnosti večinoma
načrtovane kot didaktične enote oz. vadbene ure.

Tema ima praviloma vodilno področje, najpogosteje pa se navezuje še na enega ali več
področij. Redko je posamezni tematski sklop vezan le na eno področje. Spodnja tabela
prikazuje, katera področja se v posameznih tematskih sklopih najpogosteje pojavljajo
kot vodilna.

TABELA 1: Vodilna področja v posameznih tematskih sklopih

Iz tabele je moč razbrati, da je pri vseh vzgojiteljih družba prevladujoče področje, sledi ji
narava, matematika, jezik in umetnost pa imajo enako število tematskih sklopov, v
katerih so prednostno področje.

GRAF 1: Zastopanost prednostnih področij v načrtovanih tematskih sklopih (v %)

Zanimiv je še podatek, da se matematika kot prednostno področje ali kot področje
povezanosti pojavi v 22 od 48 načrtovanih temah, kar pomeni, da so vzgojitelji v 46 %
načrtovanih temah predvideli tudi cilj iz področja matematike. Spodnja tabela
prikazuje, koliko pozornosti posamezni vzgojitelj pri načrtovanju nameni področju
matematike.
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TABELA 2:  Matematika v načrtovanih dejavnostih pri posameznem vzgojitelju.

Cilji in dejavnosti

Globalni cilji, ki so jih načrtovali vzgojitelji so bili:

• Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.

• Otrok razvija matematično mišljenje.

• Otrok doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo.

Cilji, ki sem jih zasledila v dokumentaciji:

• Otrok razvršča

• Otrok zazna prirejanje 1:1 ter prireja 1:1.

• Otrok rabi imena za števila.

• Otrok rabi simbole.

• Otrok spoznava prostor, njegove meje.

• Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov..

• Otrok spoznava simetrijo.

Najpogosteje se je v pripravah pojavljal cilj otrok razvršča, otrok prireja ter otrok rabi
simbole.

Dejavnosti, s katerimi so otroci dosegali zastavljene cilje:

• Se igra ena meni, ena tebi.

• Posnema štetje s prstki (ob rojstnem dnevu).

• Razvršča igrače v zaboje, razvršča po danem kriteriju: barva, velikost.

• Razvrščanje šalov, kap, rokavic, razvrščanje naravnih materialov (sadje, buče,
češarke, kamne, školjke).

• Igra z vstavljankami, zidanje stolpov iz kock.

• Iskanje parov copat, iskanje lastnika copat.

• Si izbere svoj simbol, ga prepozna, poišče ležalnik s svojim simbolom, pospravi
copate na svoj simbol.

• Opazuje, kaj je zunaj, kaj znotraj, rabi izraze velik:majhen, na.:pod, zgoraj:spodaj.

Daleč največji delež dejavnosti zavzema razvrščanje, veliko je tudi prirejanja.



Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu172

Simboli  kot izhodišče za matematične vsebine (primer iz prakse)
Znano je, da smo vzgojiteljice nagnjene k temu, da za novo šolsko leto zelo skrbno
pripravimo prostor ter izbiramo simbole (sličice), s katerimi bomo opremile otrokove
stvari v vrtcu. Ta skrbnost in premišljenost pa imata seveda svoj namen. Sama sem s
pomočjo sličic, ki sem jih izbrala za otroke (avtorica Urška Stropnik, izdane v prilogi
revije Zmajček) izvajala sklop dejavnosti, ki so otrokom ne le pomagale prepoznati
simbole, otroci so ob njih razvijali tudi matematično mišljenje.

Tema: Simboli

Področje: matematika v povezavi z jezikom

Globalni cilj:

• razvijanje matematičnega mišljenja.

Cilji:

• M: otrok rabi simbole.

• M: otrok spoznava simetrijo.

• M: otrok prireja (išče dve enaki, simetrični polovici; išče pare).

• J: otrok poišče, pokaže poimenovan predmet oziroma ga poizkuša poimenovati.

Pripomočki:

• manjši plastificirani simboli, s katerim označimo njegovo garderobo ter ležalnik;

• srednje velike risbe istih simbolov, plastificirane, otrok lahko rokuje z njimi;

• velike risbe simbolov, ki so pritrjene na steno, v višini otroka (da jih doseže, vidi);

• plastificirane risbe simetričnih predmetov (isti kot simboli otrok);

Dejavnosti otrok:

• ob postavljanju ležalnikov otroke opozarjam na simbole, jih poimenujem ter
povem, kateremu otroku pripada;

• dejavnost nadgradimo tako, da otroci sčasoma prepoznajo svoj simbol ter
pokažejo prostor, kamor bomo ležalnik postavili (otroci imajo stalno mesto za
počitek)

• velike slike simbolov poimenujemo, povemo, čigav je ter jih prilepimo na steno

• otroke večkrat opozorim nanje ter jih sprašujem, kaj je na sliki, čigav je simbol:

• igramo se igro: Poišči svoj simbol oz. za otroke, ki to še ne usvojijo Poišči avto,
sonce.

• ob igri v garderobi otroke opozorim na simbole na omaricah; otroci pokažejo
svojo omarico ali pa poiščejo poimenovan simbol;

• izdelam kartice z istimi simboli (srednje velikosti), jih plastificiram, da jih otroci
lahko vzamejo v roke ter se z njimi »igrajo« (opazujejo, poimenujejo ...);

• otroci med karticami, ki so razporejene po mizi, poiščejo poimenovan simbol;

• otroci poiščejo karico s svojim simbolom;
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• otroci skušajo simbolu, ki ga vzamem v roke in ga poimenujem, določiti lastnika;

• otrok izbere eno kartico, si jo ogleda, simbol poimenuje, če zna, ali pa mu ga
poimenujem jaz ter poišče isti simbol na panoju;

• na kartice rišem različne preproste simetrične predmete, ki so prepoznavni
otrokom (žoga, balon, sonce, hiša - izberem take, ki jih imajo otroci  na ležalnikih),
jih pobarvam in plastificiram;

• otrokom pustim, da se s karticami igrajo, ob tem pa predmete poimenujem oz. jih
sprašujem, kaj je na slikah;

• vzamem eno kartico, poimenujem predmet na njej, nato pa jo, pred otroki, prerežem
na pol

• prerezani polovici sestavim skupaj, da vidijo celoto

• prerežem še eno kartico ter otroke spodbudim, da poiščejo pravi polovici ter ju
skušajo sestaviti

• vsakokrat, ko se »igramo« s temi karticami, prerežem še kakšno sliko

• otroci iščejo dve polovici, ki sodita skupaj

• ko otroci poznajo svoje simbole, označimo z njimi še prostor na tleh v igralnici,
kamor bodo pospravljali svoje copate

• izdelamo igro spomin: plastificiramo fotografije otrok – otrok prireja ustrezen
simbol k ustrezni fotografiji; igro igrajo z odprtimi slikami, kasneje pa jo lahko
igrajo kot klasični spomin (iskanje para simbol:fotografija)

• priporočljivo je, da otroci, ki do konca leta že večinoma znajo uporabljati simbole
(vedo, da simbol označuje njega, njegov prostor), iste simbole uporabijo tudi
naslednje leto, saj jim bodo v pomoč pri navajanju na nov prostor.

SLIKA: Simboli v različnih dimenzijah
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Zaključek
Pred raziskovanjem sem predvidevala, da je v oddelkih 1-2 malo načrtovanih vsebin s
področja matematike. Čeprav je vzorec moje raziskave majhen in rezultatov ni mogoče
posploševati, lahko rečemo, da je matematika zastopana v večji meri, kot sem
pričakovala. Simboli so mi odprli niz dejavnosti, ki so pripomogli, da so otroci razvijali
tako matematične, kot tudi jezikovne zmožnosti. Ne le, da so otroci prepoznali svoj
simbol, večina je poznala tudi simbole ostalih otrok v skupini.

Literatura:
Japelj Pavešič, B.(20021): Matematika. V Marjanovič Umek, L. (ur.). Otrok v vrtcu.
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.
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Izvedbeni kurikulum, ki je blizu
otrokom 1. starostnega obdobja

Povzetek
Kot strokovna delavka 1. starostnega obdobja se pogosto srečujem z izzivom, kako
določeno vsebino predstaviti otrokom. Ob upoštevanju dejstva, da so otroci v tem
obdobju nenehno v gibanju, da tako spoznavajo svet okoli sebe, sem temu prilagodila
tudi izvedbeni kurikulum, ki se izvaja v naši skupini.

Ključne besede: med področno povezovanje, izvedbeni kurikulum, razvrščanje, gibanje

Uvod
Predšolsko obdobje je eno od pomembnejših obdobij v razvoju posameznika, saj se v
tem času oblikujejo temelji, ki pomembno vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. Otrok v
tem času odkriva svet s pomočjo gibanja in igre. Kot ugotavljajo avtorji teorije
integriranega razvoja (Cowel 1976) je gibalna aktivnost v predšolskem obdobju
izrednega pomena, saj omogoča otroku vključevanje vseh področij njegovega izražanja,
od motoričnega, kognitivnega pa do čustveno-socialnega. Tudi Kurikulum za vrtce
(1999) v uvodnem delu poudarja pomen celostnega pristopa pri vzgojnem delu. Doseči
ga poskušamo tako, da  povezujemo vsebine različnih področij dejavnosti. Strokovni
delavci v vrtcu bolj ali manj samostojno oblikujemo izvedbeni kurikulum. Vedno znova
iščemo poti, ki bi v kar največji meri pozitivno vplivale na otrokov celostni razvoj.

V prispevku bom predstavila, kako so otroci oddelka 2-3 let razvrščali predmet po barvi
ter se seznanjali s stolpčnim prikazom ob izvajanju različnih lokomotornih gibanj.

Kurikulum za vrtce
Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago
vsem strokovnim delavcem pri njihovem delu s predšolskimi otroki. Je dokument, ki
obenem spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev in z novejšimi teoretičnimi pogledi na
zgodnje otroštvo dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.

S sprejetjem Kurikuluma za vrtce (1999) se je pričelo medpodročno povezovanje
vključevati tudi v vzgojno delo v vrtcih, saj je eno od načel uresničevanja ciljev
kurikuluma  za vrtce tudi načelo horizontalne povezanosti, ki opredeljuje (Videmšek in
Pišot, 2007, 126).



Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu176

Povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu (gibanja, narave, jezika,
družbe, umetnosti in matematike) in pri tem različnih vidikov otrokovega razvoja in
učenja, saj je za predšolskega otroka posebej značilno, da so soodvisni in med seboj
povezani tudi vidiki njegovega razvoja. Izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s
predšolskimi otroki, ki upoštevajo specifičnost  predšolskega otroka in zato v največji
meri omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu.

Kurikulum za vrtce s predlaganimi vsebinami in dejavnostmi nudi možne poti za
uresničevanje ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča , kaj, kdaj in
kako.

Področje matematike
Otrok se že zelo zgodaj sreča z matematiko. Med igro z različnimi igračami, med obroki,
pri oblačenju, … Spoznava različne igre, v katerih med uporabo različnih ritmičnih
instrumentov zaznava ritem, opazuje, kje vse se v njegovi okolici pojavljajo števila, šteje
kar tako, iz veselja. S pomočjo pozitivnih spodbud iz okolja preide otrok postopoma tudi
na matematično izražanje. S pomočjo različnih simbolov zapisuje dogodke in opisuje
stanje, spoznava grafične prikaze in jih odčitava. Otrok med tem, ko se igra in opravlja
različna opravila, se vključuje v različne dejavnosti pridobiva potrebne izkušnje,
spretnosti in znanje. Za nadaljnji razvoj, nadgradnjo že pridobljenega znanja, so
bistvene pozitivne, prijetne izkušnje, ki jih doživlja pri srečanju z matematiko v
najzgodnejšem obdobju …

Področje gibanja
Otrokovi primarni potrebi sta potreba po igri in gibanju. S pomočjo gibanja otrok
raziskuje samega sebe, prostor, okolico. Ob gibanju čuti veselje, ugodje, pridobiva
samozaupanje in samozavest. Otrokov gibalni razvoj je najbolj intenziven v prvih letih
življenja in poteka od naravnih  in preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek,
itn.) do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. V predšolskem obdobju naj bi
otroci pridobili vse potrebne gibalne izkušnje s pomočjo igre. Pri načrtovanju in
izvajanju vsebin s področja gibanja moramo vse elemente kurukuluma prilagoditi
potrebam, interesom in sposobnostim otrok.

Kagan (Videmšek in Pišot 2007) ugotavlja, da je otrokov motorični razvoj soodvisen od
kognitivnega razvoja, saj razvoj kognitivnih struktur pogojuje otrokovo pripravljenost
za usvajanje gibalnih spretnosti, kot tudi otrokova gibalna spretnost aktivira kognitivne
funkcije.

Potek dejavnosti
Dejavnost sem izvedla v skupini od 2- do 3-letnih otrok iz enote Želvica Vrtca Vrhnika.
Planirala sem dejavnost tako, da sem povezala področje matematike s področjem
gibanja. Načrtovala sem, da bodo otroci učno vsebino spoznavali s pomočjo učne
metode igre na igrišču vrtca. Pri načrtovanju dejavnosti sem izhajala iz trenutnega
tematskega sklopa, ki je potekal v naši igralnici. Otroci so spoznavali različne vrste jajc.
Tako so otroci pobirali žoge, ki so bile razkropljene po igrišču (na toboganu, pod
stopnicami, v peskovniku, …) in jih ustrezno razvrščali po barvi. Med tem so poleg
manipulativnih  gibanj izvajali tudi različna lokomotorna gibanja. Sama vsebina igre
in pripravljeni rekviziti so bili zadostna motivacija za dejavnost. Med opravljanjem
naloge so bili samostojni. Pri iskanju, doseganju »jajc« so pokazali veliko iznajdljivosti
ter veselja ob uspehu. Med samo igro so upoštevali na začetku postavljena pravila in
»jajca« odnašali na dogovorjeno mesto, kjer so jih v skladu s svojim predhodnim znanjem
tudi razvrščali. Dejavnost smo zaključili z izdelavo stolpčnega diagrama, s pomočjo
katerega smo ugotovili, katerih«jajc« je več. Igra je imela tudi veliko socialno vrednost,
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saj so nekateri otroci, ki že zelo dobro poznajo barve, le-te pomagali razvrščati ostalim.
Prav v tem delu igre sem zasledila pri otrocih največ pogovora o vsebini, saj so bili otroci
takrat najbolj blizu skupaj. O vsebini so se pogovarjali tudi še pred kosilom, kar
dokazuje, da je bila vsebina ustrezno pripravljena in da sem realizirala učni cilj.

Zaključek
Glede na to, da se čas, ki ga otroci preživijo v vrtcu postopoma podaljšuje, moramo tudi
vrtci, z ustreznim vzgojnim pristopom, otrokom nuditi čim boljše pogoje za njihov
ustrezen celostni razvoj. Kakšnega vzgojnega pristopa se pri delu z otroki poslužujemo,
pa je odvisno od več dejavnikov. Prav gotovo ima tu pomembnejšo vlogo  vodstvo ter
strokovna usposobljenost strokovnih delavcev. V kolikor preizkusimo tovrsten način
dela, začutimo in vidimo navdušenje otrok, pretok informacij med otroki in od otrok do
staršev, lahkoto vodenja otrok pri sami dejavnosti, uvidimo, da ima tovrstni vzgojni
pristop več pozitivnih lastnosti.

Menim, da je ta vzgojni pristop za otroke veliko bolj zanimiv, zame pa v izvedbenem
smislu veliko lažji.

Literatura:
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Projekt Ribnik

Povzetek
Vsakdanje življenje in svet, ki nas obkroža smo povezali z matematiko in ostalimi
področji dejavnosti.  Bili smo aktivni in kreativni, obenem pa postopoma, nezavedno,  a
načrtovano, razvijali matematično izražanje in mišljenje ter matematiko doživeli kot
prijetno izkušnjo.

Ključne besede: integrirano učenje, matematično mišljenje.

Opis projekta
S tri do štiri letnimi otroci smo izpeljali projekt Ribnik. Spodbuda nam je bila prijava na
enega izmed projektov v okviru Ekošole, kjer vrtec sodeluje že vrsto let. Sprva smo si
zadali cilj, da v sodelovanju še z nekaterimi skupinami izdelamo maketo ribnika. Zaradi
ugodne pozicije vrtca, smo imeli privilegij, da smo ribnik lahko opazovali tako v
naravnem okolju, kot tudi preko enciklopedij in interneta. Kmalu smo ugotovili, da je to
tema, ki otroke zelo zanima in se jo lahko razširi na vsa področja kurikula, zato smo si
zanjo vzeli več časa. V okviru tega smo raziskovali, se seznanili z raznolikostmi v
naravi, iskali v enciklopedijah, opazovali ter primerjali rastline in živali pod
mikroskopom, ustvarjali s čopiči in mehkimi svinčniki, se učili pesmi, deklamacij,
brali zgodbe, ustvarjali rime, se pogovarjali o pomenu žive in nežive narave, izpostavili
pomembnost ekološkega obnašanja in naredili rekvizite za nastop. Čisto za konec smo
priredili besedilo glasbene pravljice Grad gradiček, izvedbo posneli in naredili film, ki
smo ga predvajali staršem.

Otrokovo okolje
Razvoj otrokovih možganov je odvisen od spodbud iz okolja. Več kot je vplivov, bolj kot je
bogato okolje, več kot je raznolikih in kompleksnih izkušenj, bolj otrok postaja
“mentalno marljiv”(Hansen et. al., 2000, str.VI-10).

Učenje poteka na integriran način, saj se vsako razvojno področje razvija v povezavi z
drugimi. Ko imajo otroci interes za delo in mu sledijo, se hkrati učijo dejstev in prihajajo
do sklepov o pridobljenih informacijah. Pri tem uporabljajo matematično sklepanje,
jezikovne spretnosti  ter se ob poskusih in napakah učijo reševanja problema. (Hansen
et. al., 2000, str.VI-10).
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Sporočila iz okolja otroku pomagajo razumeti kako je matematika povezana z njegovim
vsakdanjim življenjem. Kadar je to okolje urejeno tako, da je prilagojeno otrokovim
potrebam, zanimanju in starosti, pomeni zabavo, veselje ob uspehu in dosežkih. Ob
zunanjih spodbudah in pomoči pri pridobivanju izkušenj otrok želi ugajati odraslim in
svoje znanje pokaže preko igre (Japelj Pavešič, 2001, str. 179).

Področje matematike znotraj projekta Ribnik
V svojem življenju se otrok vsakodnevno srečuje z matematičnimi pojmi, jih uporablja
in s tem  razvija spretnosti, s katerimi izkorišča pridobljeno znanje za sklepanje in
predvidevanje. Te spodbude v obdobju otroštva so za njegov kognitivni razvoj zelo
pomembne. (Japelj Pavešič, 2001).

Za spodbujanje mišljenja in spretnosti s področja naravoslovja in matematike ima v
zgodnjem otroštvu  pomembno vlogo, poleg staršev, tudi vrtec. Vzgojitelj je tisti, ki mora
pri posamezniku razvoj mišljenja sistematično spremljati in spodbujati. Ob izvedbi
projekta smo se tudi mi preko igre in prijetnih zunanjih spodbud nenehno srečevali z
matematiko in matematičnimi pojmi. Otroci so primerjali in prepoznavali oblike in
velikostne odnose. V okolici imamo dva ribnika, ki smo ju lahko medsebojno primerjali.
Ugotavljali smo njuno oddaljenost od vrtca ter primerjali njuno velikost ter obliko.
Poskušali smo ugotoviti kateri od njiju ima več vode in večjo površino. Ob sprehodih do
ribnika in ob njem so se učili orientacije v prostoru ter hkrati uporabljali izraze za
opisovanje položajev (npr. žaba je v ribniku, ptiči nad njim, vodni drsalci  na površini...).
Klasificirali in razvrščali smo po različnih lastnostih, npr. plavalci – neplavalci, stoječa
voda – tekoča voda, po velikosti ... . Verbalizirali smo opazovana dogajanja in s tem
postopoma, nezavedno, a načrtovano razvijali matematično izražanje in mišljenje. V
vrtcu so uporabljali simbolne zapise za opazovano, ko smo na plakat beležili koliko in
katere živali smo opazili ter kakšno je bilo vreme. Spremljali in označevali smo dneve
na koledarju, ko smo čakali, da se iz paglavcev razvijejo žabe. Ob spremljanju razvoja in
opazovanju bližnjega ribnika smo se srečali s pojmomoma vzrok in posledica. V eni od
posod smo paglavce hranili vsakodnevno, v drugo posodo smo stresli hrano le enkrat
tedensko ter opazovali in primerjali njihovo rast. Seznanjali  smo se strategijami
merjenja in reševanja problema. Primerjali smo različne tipe voda in jih razvrščali po
čistosti. Preden smo zajeli vodo iz ribnika, potoka, luže in pipe smo skušali napovedati
katera od njih bo najbolj čista in katera najmanj. Različne oblike posod smo napolnili
z vodo in ugotavljali kje jo je več, oziroma manj ter, kaj se zgodi kadar jo nekaj odlijemo
ali prilijemo.  Pri transportu vode je nastal problem, kako jo dostaviti v vrtec, saj smo jo
potrebovali nekaj litrov. S skupnimi močmi smo prišli do rešitve. Vsak otrok je vzel s
seboj nahrbtnik v katerega smo dali majhno plastenko z vodo, ki smo jo potem prelili v
večje vedro oziroma v petlitrsko plastenko. Pri pretakanju smo šteli koliko malih
plastenk vode smo prelili v večjo plastenko.

Ob zaključku, smo s kamero posneli glasbeno-gibalno igro Ribnik, ribnik. Posnetek
smo prenesli na računalnik in si ga ogledali. Zaradi veselja, ki so ga otroci imeli z
ogledom ter zaradi obilice fotografij, med njimi tudi na natečaju nagrajenih fotografij
mresta, smo se odločili, da naredimo kratek film, v katerega smo vključili lahko vse, kar
se je nabralo med potekom projekta. Tako smo ob zaključku skupaj z otroki imeli
priložnost spoznati še časovnico našega dela.

Matematika je eden od temeljev  razvoja
Vsakdanje življenje in svet, ki nas obkrožata smo povezali z matematiko in ostalimi
področji dejavnosti. Pri delu smo bili aktivni in kreativni, obenem pa matematiko
doživeli kot prijetno izkušnjo. Pri izpeljavi smo uporabili raznolike  materiale, izvajali
različne aktivnosti ter s tem spodbujali otrokovo kreativnost in optimizirali integrirano
učenje.
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Otroke najbolje pripravimo na prihodnost tako, da razvijamo tudi matematično
sklepanje. Pomagalo jim bo pri preprostih matematičnih pojmih, ki jih uporabljamo v
vsakodnevnem življenju, kot tudi pri bolj zapletenih komunikacijskih, tehnoloških in
drugih vsakdanjih opravilih. Nenazadnje je obvladovanje matematike tudi ključ do
ekonomske samostojnosti. (Hansen et. al., 2000, str. XIII-2)
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Prodajamo za gumbe

Povzetek
Referat opisuje, kako je oblikovanje matematičnega prostora v igralnici (postavitev
kotičkov) omogočalo doseganje ciljev z različnih področij dejavnosti v vrtcu. Otroci so se
ob usmerjenih dejavnostih in spontani igri aktivno »spopadali« z matematičnimi
problemi, predvsem so se urili v spoznavanju števil in štetju, pojasnjevali so vzroke in
posledice, urejali in razvrščali ter merili.

Ključne besede: matematično okolje, kotički, dejavnosti v kotičkih, področja dejavnosti.

Uvod
Strokovnim delavcem na področju predšolske vzgoje matematika velikokrat ni blizu;
njihov strah pred matematiko, negativne izkušnje in odnos do področja se prenašajo na
delo v praksi . Tudi sama sem ena izmed teh, vendar se pri svojem delu trudim in iščem
nove poti, kako otrokom približati teme, ki meni osebnostno niso blizu.

»Poleg tega, da otrok uporablja matematiko v igri, se tudi uči matematiko, ko se igra.
Otrok za matematične igre v vrtcu uporablja vsakdanje okolje, predmete, priložnosti, ob
tem govori, uporablja svoje roke, noge, da razvija spretnosti, misli; to, kar počne, dela z
veseljem. Otrok se matematiko igra ali sprašuje po matematičnem znanju, da se bo
lahko igral naprej.« (Marjanovič Umek 2001, str. 182).

     Ti dve spoznanji sta me vodili pri oblikovanju teme, ki je ponujala veliko možnosti za
pridobivanje matematičnih izkušenj. Temo sem poimenovala Prodajamo za gumbe (po
istoimenski knjigi Vide Brest), ki je bila odlično izhodišče za različne matematične
dejavnosti, hkrati pa je omogočala številne možnosti za povezovanje matematike z
drugimi področji dejavnosti.

Prodajamo za gumbe

Oblikovanje matematičnega okolja
»Otrok v vrtcu opazuje okolje, ki mu ponuja novo znanje v obliki sporočil. Okolje nudi
otroku  priložnosti, da sreča zapise števil in datumov, simbole, grafične prikaze, meritve,
... Del matematičnega okolja so tudi sporočila v igralnici, garderobi, na hodniku, v
umivalnici in ravno ta otroku pomagajo razumeti, na kakšen način je matematika del
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vsakdanjega življenja.  Urejeno matematično okolje pomeni tudi, da vzgojiteljica okolje
prilagaja in spreminja glede na potrebe in zanimanja otrok.« (Marjanovič Umek 2001,
str. 182)

Matematika je področje, kjer je oblikovanje matematičnega prostora pomembno, saj le-
to spodbuja in motivira otroke pri delu na področju matematike, ki od otrok zahteva
vztrajnost, zbranost, natančnost.

Igra v kotičkih
Za zagotavljanje matematičnega okolja sem v oddelku oblikovala nekaj kotičkov, ki so
otrokom ponujali matematične dejavnosti v povezavi z dejavnostmi z drugih področij
dejavnosti.

V tematskem kotičku Tržnica so se otroci seznanjali s števili in štetjem, število gumbov
so primerjali s cenami (na lističu napisana številka, ob njej pa ustrezno število
narisanih gumbov). Otroci so se igrali igre vlog branjevke in kupca (družba - poklici,
umetnost – igra). Ob samem kotičku smo izvajali še dejavnosti s področja likovne
umetnosti – ustvarjanje izdelovanje cekarjev iz gline, kjer so otroci s pomočjo gumbov
oblikovali vzorce v glinen izdelek (odtis gumbov). Kotiček smo povezovali tudi s
področjem narave (okus, vonj, sadežev, ...) in jezika (matematično izrazoslovje). V
povezavi s tem kotičkom smo odšli na tržnico v mestu; branjevke so nam predstavile
življenje branjevca in pomen tržnice za okolico  (družba).

Kotiček Bankomat je bil kotiček, kjer so imeli otroci na voljo različne gumbe: male,
velike, okrogle, podolgovate, lesene, plastične, kovinske, svetleče, prosojne, barvite, ...;
razvrščeni so bili v različne škatle. Ob njih je stal tudi star grafoskop. Gumbe so polagali
na svetlo ploskev grafoskopa in opazovali materiale, ki so se na svetlobo različno
odzivali, zanimiv je bil tudi odziv otrok na projekcije na steni. Kotiček je združeval
področje matematike (razvrščanje gumbov, barve, oblike) in narave (raziskovanje
materialov, zlasti prosojnih, igra svetlobe in senc).

V kotičku Hiša števil so bile doma številke. Na tablo smo namestili različne magnete –
številke in okrogle magnete različnih barv. Okrogli magneti so predstavljali gumbe.
Otroci so preštevali »gumbe« in zraven postavili ustrezno številko. Stanje s table so
potem prerisali na koščke papirja – nastale so cene za tržnico.

Kotička Gospod Meter in Tetka Tehtnica sta bila kotička za merjenje in tehtanje. Gospod
Meter nas je spremljal že od začetka šolskega leta, saj imamo meter na tabli (na steni) in
z otroki se večkrat izmerimo. Metru na tabli smo dodali šiviljski in kovinski meter. Vsak
otrok je izdelal svoj »šiviljski« meter, s katerim so merili zelenjavo iz kotička Tržnica. V
kotičku Tetka Tehtnica so otroci tehtali posamezne kose sadja in zelenjave, primerjali
težo posameznih sadežev, ugotavljali in napovedovali, koliko sadežev je potrebno
dodati, da se bo tehtnica prevesila na drugo stran. Opazovali smo tudi razliko med
»prešteto« in »stehtano« zelenjavo. Kotiček je združeval področje matematike in jezika,
otroci so usvajali matematično izrazoslovje (količinski izrazi (malo – manj, veliko – več,
...), izrazi za izražanje dolžine, višine, obsega, ..., izrazi za opisovanje prostorskih razmerij
(na, pred, pod, zadaj, spredaj, ...).

Matematika je del celote
Opis kotičkov in dejavnosti, ki smo jih z otroki izvajali v kotičkih in ob njih, kaže na to,
da zgornja trditev drži; tudi v našem delu se je področje matematike prepletalo z ostalimi
področji. Takšno načrtovanje ni bilo težko, saj matematiko uporabljamo v vsakem
trenutku, na vsakem koraku, ne da bi se tega zavedali in ravno zato je povezovanje
matematike z drugimi področji dokaj enostavno. Matematika je po kurikulumu le eno
od vsebinskih področij dejavnosti v vrtcu, kurikulum pa je uresničljiv le, kadar se
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področja povezujejo med seboj.

Zaključek
V referatu sem opisala oblikovanje matematičnega prostora v igralnici. Nekateri kotički
so bili načrtovani  ob pripravi teme, drugi so nastali spontano med dejavnostmi in na
spodbudo otrok. Kotiček Gospod Meter so otroci oblikovali sami, svoje »šiviljske« metre
so z risalnimi žebljički pritrdili ob meter na tabli. Kotiček Bankomat je bil načrtovan
predvsem kot mesto, kamor bodo otroci hodili po gumbe za kupovanje na stojnici, pa
vendar je v tem kotičku kasneje prevladovala dejavnost igre z gumbi, svetlobo in sencami.
Kotiček Tržnica je bil postavljen po mojem načrtovanju, vendar je bilo v njem veliko
možnosti za igro, tako da so tudi ta kotiček otroci občasno preoblikovali po svojih
idejah (tržnica je postala trgovina).

Zdi se mi dobro, da stvari, ki jih vzgojitelj načrtuje sam, spremeni na takšen način, ki je
bližje otrokom, saj prihaja od njih. Ravno v tem vidim tudi pozitivno plat opisane
tematike. Druga prednost pri izvajanju te tematike pa je to, da je večina dejavnosti
potekala skozi igro in ob opazovanju otrok pri igri sem spoznala, da so vsi otroci, kljub
različnim interesom,  usvajali cilje z različnih področij dejavnosti.

Na podlagi opisanega lahko ugotovim, da je strah vzgojitelja pred matematiko
neutemeljen. Matematika je igra in tudi, če vzgojitelj ni povsem »doma« na področju
matematike, lahko s pomočjo literature in domišljije ustvari takšno okolje, da otroke
samo privlači k matematičnim dejavnostim, ki so nujno povezane tudi z drugimi
področji dejavnosti.
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Spodbujanje matematičnega mišljenja
v povezavi z drugimi področji
dejavnosti

Povzetek
Namen referata je na konkretnih primerih opisati spodbujanje matematičnega
mišljenja v povezavi z drugimi področji dejavnosti. Cilj je opredeliti vsako izmed področij
in sicer jezik, umetnost, gibanje, naravo in družbo na takšen način, da bo ob primerih
prakse v skupini pokazal uporabo in načine za spodbujanje matematičnega mišljenja v
povezavi s temi področji.

Ključne besede: matematika, dejavnosti, matematično mišljenje, področne povezave,
jezik, umetnost, družba, gibanje, narava.

Pri delu z otroki se v vrtcu vsakodnevno srečujemo z matematiko. Dejavnosti za to
predhodno osmislimo z načrtovanjem, pogosto se zgodi, da se matematika ponudi kot
nevsiljiv spremljevalec ostalim dejavnostim. Mnogokrat pri načrtovanju dejavnosti
jezika, umetnosti, gibanja, družbe in narave vključujemo tudi matematiko ter obratno.
Matematika lahko poteka na zavedni ali nezavedni ravni, ob vodenih ali funkcionalnih,
osnovnih opravilih, dejavnostih (obuvanje, oblačenje, umivanje …). Otroke ob tem
navajamo na matematično mišljenje. V vrtcu vsakodnevno prihaja do spontanih
matematičnih možnosti, ki se pojavljajo na vsakem koraku, na nas odraslih pa je, da le-
te opazimo in jih otrokom ustrezno predstavimo otrokom. Velikokrat se zgodi, da nam
otroci sami »postrežejo« z matematičnim mišljenjem, oziroma, iščejo matematične
rešitve. Vsak tak trenutek izkoristimo za razvijanje otrokovih spoznanj in pridobivanje
novih znanj. »Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je moč nekatere
naloge, vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja matematične strategije
mišljenja« (Kurikulum za vrtce 1999, stran 64).

Matematika in jezik
Opazimo lahko, da se v skupini mnogokrat zavedanje in pojmovanje matematike
začneta, ko otroci začnejo poimenovati predmete oz. postopno preidejo na števila. To se
navadno pojavi, kot spontan odziv na naše preštevanje nečesa (npr. krožnikov na mizi),
otroci pa nam z besednim ponavljanjem sledijo in lovijo besedni ritem, ki ga odrasli
izgovarjamo. Kasneje sledi smiselno zavedanje, da smo nekaj prešteli in, da imajo števila
določeno zaporedje, vrstni red in vrednost. Otroci so vedno zelo ponosni, ko spoznajo,
da znajo prešteti do določenega števila in ravno to pogosto pri ostalih otrocih spodbudi
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jezikovni razvoj ter željo po tem, da bi znali toliko kot ostali. Seveda imamo pri tem
pomembno vlogo odrasli, saj pogosto otroke nagrajujemo z odobravanjem, ko usvojijo
določeno matematično mišljenje. Števila in ostale matematične pojme uporabljamo ob
različnih priložnostih, mnogokrat jih vključujemo oz. izberemo pesmi, deklamacije,
prstne izštevanke, besedila knjig, ki jih vključujejo, saj je to eden izmed učinkovitih
načinov, kako otrokom približati matematiko skozi jezik. Otroci tako spoznavajo nove
besede, pojme in besedne zveze povezane z matematičnim mišljenjem. Otroci sodelujejo
pri preštevanju, štetju, poimenovanju, spoznavanju predmetov, stvari, pojmov in
njihovih matematičnih posebnostih (veliko - majhno, daleč – blizu …).

Primer dejavnosti spodbujanja matematičnega mišljenja v povezavi s področjem jezika,
v skupini otrok starih dve leti, je učenje pesmi Z avtobusom k teti (J. Bitenc): z otroki
smo se ob ponavljanju besedila učili zaporedje novih besed in besednih zvez. V pomoč
so nam bile ilustracije, kar nas je na koncu pripeljalo do pravilnega vrstnega reda
besed, ki so tvorila besedilo omenjene pesmi. V pesmi se pojavljajo oz. so poimenovana
števila tri, sedem, osem in dve, števila so postavljena ob besede: na okrog, putk, zajčkov,
kozlička. S pomočjo ilustracij smo povezali besede in števila ter tako otrokom približali
razumevanje jezika z matematičnimi pojmi.

Matematika in umetnost
Pogosta je povezanost matematike z umetnostjo, in sicer ob igranju na instrumente,
prepevanju pesmi, likovnem izražanju, poslušanju glasbe, plesu ter ostalih dejavnostih
povezanih z umetnostjo. Otroci se ob dejavnostih s področja umetnosti zelo sprostijo,
zato so še posebej dovzetni za nova spoznanja. Matematika se v umetnost prikrade
pogosto nehote, zelo spontano, tako lahko z otroki ob plesu tvorimo krog s sklenjenimi
rokami, zapojemo pesem z ritmičnim ploskanjem in ponavljanjem ter večkratnim
zaporedjem določenih glasov, ob risanju različnih oblik, velikosti, z različnimi
količinami barve in rabo risalne površine (koliko površine smo porisali), z opazovanjem
umetnosti v naravnem okolju in njene simetrije, kot na primer pajek, ki si plete mrežo,
»naredimo si jo še mi«, in tako dalje.

Primer dejavnosti spodbujanja matematičnega mišljenja v povezavi s področjem
umetnosti, v skupini otrok starih dve leti, je pleskanje na steno z barvami: z otroki smo
se pripravili na dejavnost tako, da smo najprej ugotovil, kaj vse zanjo potrebujemo. Nato
smo se prešteli in razdelili enako število zaščitnih oblačil in čopičev. Skupaj smo
ugotovili, da so čopiči različnih velikosti in oblik, nekateri imajo več ščetin nekateri
manj. Otroci so se nato razporedili ob steno, vsi so dobil svoj prostor za ustvarjanje, ki
si ga je omejeval sam s svojim gibanjem in telesi. Čopiče so pomočili v barvo in dobili
navodila, da lahko pobarvajo toliko površine, kot želijo edina omejitev je prostor, ki je
izven območja, zaščitenega z rjavimi lepilom.

Matematika in gibanje
Gibanje in matematika se prepletata skoraj v vsakem pogledu, se dopolnjujeta na
različne načine. V vrtcu tako vključujemo obe področji ob mnogih dejavnostih kot so
sprehodi v naravo, tek in hoja po igrišču ter ostalih površinah, premagovanje ovir,
gibalne vaje z rekviziti, podajanje in lovljenje žog, itd. Matematično mišljenje je ob
tolikšni količini gibanja ključnega pomena in od otrok zahteva s tega področja že nekaj
znanj, da so dejavnost sploh sposobni izvesti. Če otrok ne bi poznal zaporedja korakov,
potem ne bi znal hoditi. Ravno tako otrokom postopoma približujemo ostala
matematična spoznanja, kot je na primer spoznanje, da se lahko povzpnemo na nekaj
visokega (npr. lestev), se plazimo pod in skozi nekaj nizkega (tunel, miza …), pošljemo
žogo v prostor z različnimi načini (jo brcnemo, podamo, vržemo, kotalimo …), gazimo po
različnih količinah snega, itd.
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Primer dejavnosti spodbujanja matematičnega mišljenja v povezavi s področjem gibanja
v skupini otrok, starih dve leti, je sprehod s premagovanjem ovir: z otroki smo se odpravili
na sprehod, hodili smo po gozdu in travnikih. V ospredju je bila orientacija v prostoru
in premagovanje ovir. Otroci so hodili po različnih površinah, premagovali različne
naravne ovire, kot so veje, listje, manjše rastline. Hodili so po drevesnem deblu, ki je
ležalo ob poti in korakali skozi višjo travo. Ob tem so si razvijali matematično mišljenje,
spretnosti ter iskali matematične rešitve in doživljali matematiko kot prijetno izkušnjo
gibanja v naravi.

Matematika in narava
Spodbujanje matematičnega mišljenja v povezavi s področjem narave v vrtcu poteka na
različne načine in zajema širok spekter dejavnosti. Otrokom lahko ponudimo zares
bogate načine, kako priti do novih znanj in sicer, lahko skupaj preštevamo prste,
zalivamo rože in ob tem spoznavamo količine, mešamo različne snovi in ugotavljamo,
kaj se z njimi dogaja, zbiramo materiale, jih razvrščamo in sestavljamo v različne oblike,
z vsemi možnimi čutili razvrščamo predmete in snovi, s svetili ustvarjamo velike in
majhne sence, spoznavamo različne vremenske razmere, ki jih uporabljamo za
razvijanje matematičnega mišljena, kot na primer zbiranje deževnice v različno velike
posode in tako dalje. Otroci ob takšnih dejavnosti zelo uživajo, saj so jim blizu, radi
opazujejo naravne danosti in jih spoznavajo. Vedno se v njih porodi veliko vprašanj, ki
so močno povezana tudi z matematiko. Ena izmed takšnih, ki se jih da zaslediti pri delu
z njimi, so: »zakaj nastanejo luže, koliko prstov ima dojenček, ali ti lahko skuham kavo,
koliko ti je skuham, zakaj si lahko nos obrišem samo z enim robčkom, zakaj si ne smem
dolgo časa umivati rok« in še veliko podobnih vprašanj, ki so povezana s področjem
matematike in narave. Za ustrezne odgovore nanje smo vsekakor odgovorni odrasli, ki
delamo z otroki.

Primer dejavnosti spodbujanja matematičnega mišljenja v povezavi s področjem narave
v skupini otrok, starih dve leti, je izdelovanje piškotov: z otroki smo se odločili, da bomo
izdelovali čokoladne kroglice. Najprej smo skupaj ugotovili katere sestavine
potrebujemo, sestavine smo spoznali z vsemi možnimi čutili. Posamezne sestavine
smo skupaj zmešali, kot na primer sladkor in čokolado v prahu. Otroci so ob tem
spoznavali količine in prostornino določenih snovi. Ko smo dobro spoznali vse
sestavine, smo skupaj ugotavljali, koliko jih potrebujemo, da bomo iz njih pravilno
umešali maso za piškote. To smo storili s pomočjo tehtnice, kjer smo odmerili ustrezne
količine in jih v mešalniku nato združili. Otroci so kasneje ohlajeno maso oblikovali v
kroglice in povaljali v poljubni količini kokosa v prahu.

Matematika in družba
Ljudje smo predvsem družbena bitja in smo že po naravi radovedni. Vse skupaj se
vsekakor prične v otroštvu, zato imamo odrasli pomembno vlogo pri socializaciji otrok
in podajanju novih spoznanj, spodbujanju in razvijanju otrokovega mišljenja. Področje
družbe kot tako zelo sovpada s področjem matematike. Z različnimi dejavnostmi lahko
pri otrocih dosežemo in razvijemo matematično mišljenje. Pa naj gre za preprosto
obiskovanje med skupinami in ob tem spoznavanje moči združevanja in sodelovanja,
delo v obliki individualnega, skupinskega ali skupnega načina, eden, trije, več, mnogo,
veliko in ostali matematični pojmi, ki se ob tem ponujajo, kar sami, igra vlog in vživljanje
v različne osebe, bitja itd, ter ob tem zavedanje različnosti, prepletenosti in podobnosti,
poimenovanje in preštevanje hiš v okolici, družinskih članov, knjig, ogledovanje lastne
podobe v ogledalu in ob tem matematična vprašanja, ali sem to jaz, ali sva dva, koliko
prostora zasede moja podoba, ali se vidim v celoti, kaj se zgodi, če dvignem eno ali drugo
roko, ali mi podoba v ogledalu sledi itd, mnogo vprašanj, ki jih lahko otrokom
razjasnimo ob preprostih dejavnostih.
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Primer dejavnosti spodbujanja matematičnega mišljenja v povezavi s področjem družbe
v skupini otrok starih, dve leti, je spoznavanje različnih poklicev v vrtcu: z otroki smo se
odločili, da spoznamo in obiščemo vrtčevsko kuharico, čistilko, hišnika in
knjižničarko. Ob tem smo si vzeli čas, da smo en teden spoznavali en poklic in naslednji
teden drug poklic, itd. Otroci so bili navdušeni nad vlogami, ki jih dnevno opravljajo
določeni zaposleni, prav vsi so nanje pustili močan pečat nanje in spodbudili njihovo
razmišljanje, tudi matematično. Z veseljem so se vživljali v vloge, pometali, zlagali perilo,
ga obešali, mešali različne sestavine, se igrali knjižnico, listali knjige, manipulirali z
materiali in orodji, kuhali z različnimi pripomočki in sestavinami. Ob tem so spoznali
neverjetno veliko matematičnih rešitev, npr., kako obesiti perilo, kako združiti sestavine,
kako uporabljati orodje, koliko časa za kaj potrebujejo, kakšna je pot od začetka in
želenega cilja in še mnogo drugih spoznanj, razmišljanj ter na koncu tudi matematičnih
ugotovitev.

Pomen spodbujanja matematičnega mišljenja v povezavi z drugimi področji dejavnosti

Zagotovo je v vrtcu ključnega pomena razvijanje otrokovega mišljenja, matematičnega
ali katerega drugega. S pravilnimi pristopi, načini, metodami in dejavnostmi ter na
koncu s povezovanjem različnih področij lahko otrokom damo zares veliko novih
spoznanj, jih usmerimo v iskanje rešitev in razvijamo matematično mišljenje. Ključnega
pomena je torej odrasel, njegova vloga je najpomembnejša, saj je tisti faktor, ki odloča o
tem, katere dejavnosti bo ponudil otrokom, kako jih bo izpeljal, kaj želi z njimi doseči in
kako zelo je dovzeten do otrokovih pobud. Otroci sami po sebi ne opredeljujejo
dejavnosti po področjih, vendar kljub temu so tisti, ki nam na različne načine kažejo,
kaj jih zanima, katera znanja potrebujejo in kakšne so poti, da jim bomo ta znanja tudi
posredovali. Zato je v prvi vrsti potrebno prisluhniti otrokom in jih dobro opazovati,
nato pa z dejavnostmi z različnih področij pri njih razvijati in spodbujati (v tem primeru
konkretno) matematično mišljenje.

              Slika: izdelovanje piškotov, tehtanje in okušanje sestavin.
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Povzetek
Matematika je zanimiva in privlačna, ko jo otrok uporablja v igri ter jo spoznava tudi v
prepletanju z ostalimi področji kurikula. Poznavanje ljudskega izročila je za otroka
pomembno, saj ga poveže z zgodovino naroda, običaji, plesi, ki so bili del vsakdana
njegove babice in dedka. Preko izštevank, ki so pomemben del ljudskega izročila, lahko
otroci postopoma razvijajo pojme števila, prostora, časa in ritma.

Ključne besede: matematika, ljudsko izročilo, izštevanke.

Izštevanka
Izštevanke so otrokom zelo ljube. Velikokrat si z njimi pomagamo pri dnevnih rutinah,
ko je treba med otroki določiti nekoga, ki bo pomagal pri deljenju pribora, pripravi
čopičev ali pospravljanju igrač. Kot so povedali, so se otroci izštevank naučili od
starejših bratov in sester, ter tudi v vrtcu. Naša najljubša je Ena račka je umrla, velikokrat
pa se poslužujemo tudi An ban pet podgan, En kovač konja kuje, Didl didl dajčka in
drugih. Tuje raziskave (Manfreda Kolar, 2006) potrjujejo, da majhni otroci že štejejo z
razumevanjem ter da pri treh in štirih letih že spoznavajo sistem principov, potrebnih
za seštevanja in odštevanja, vendar je njihovo znanje na tem področju omejeno na
majhna števila ter na konkretne situacije, ki so zanje smiselne in domače.

Izštevanke v dnevi rutini
Pri zajtrku, malici, kosilu, pred počitkom, na sprehodu, lahko matematiko preko
izštevank vpletemo kot igro. Kadar želimo med otroki izbrati nekoga, ki bo pripravil
mizo za zajtrk, lahko to storimo s pomočjo izštevanke. Otroci ponavljajo za vzgojiteljem.
Otroci se zabavajo, mi pa preko igre dosežemo tudi nekaj ciljev, ki nam jih zastavlja
kurikul na področju matematike ter tudi na področju jezika. Razvijanje matematičnega
razmišljanja, razvijanje matematičnega izražanja, doživljanje matematike kot prijetne
izkušnje. Case (Wolfolk, 2002) je razvil razlago kognitivnega razvoja, v kateri pravi, da se
otroci razvijajo v fazah znotraj specifičnih področij, kot so numerični pojmi, prostorski
pojmi, socialne naloge, pripovedovanje, sklepanje o fizičnih objektih in motorični
razvoj. Ko otroci vadijo uporabo shem na določenem področju (na primer uporaba
shem štetja na področju numeričnih pojmov), osvojene sheme zahtevajo manj
pozornosti. Sheme postanejo bolj avtomatične, ker otroku ni treba močno razmišljati o
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njih. To sprosti miselne vire in spomin, da lahko več opravijo. V zadnjem obdobju je
aktualno tudi preučevanje vloge igre v kognitivnem razvoju otroka, saj naj bi prav skozi
igro dosegel najvišje nivoje mentalnega funkcioniranja. Torej lahko preko igre pri
otrocih dosežemo največje napredke na različnih področjih.

Izštevanke kot sredstvo motivacije
Izštevanke lahko uporabimo kot sredstvo motivacije za dosego želenega cilja pri otroku.
Včasih je težko prepričati otroka, naj pospravi igrače, umije čopiče ali razdeli pribor.
Uporabimo izštevanko, kdor je izštet pa lahko za ˝nagrado˝ opravi določeno delo. Tako
na zabaven način otroke pripravimo tudi k njim manj ljubim opravilom.

Izštevanke in gibanje
Uporabimo jih lahko pri rajalnih igrah, ko v krogu pojemo izštevanko, na koncu pa se
mora izšteti otrok postaviti v sredino. To lahko večkrat ponovimo, skupaj z otroci lahko
tudi preštejemo koliko je izštetih otrok na sredini. Pri starejših otrocih lahko preverimo
tudi, če imajo otroci usvojeno štetje nazaj, tako da enega otroka vrnemo nazaj v rajalno
verigo. Lahko tudi izštejemo dva otroka, ki morata v sredini kroga zaplesati. Ugotavljamo
kateri je večji, manjši. Jih postavimo znotraj in zunaj kroga, ter z vprašanji spodbujamo
prostorsko predstavo ali utrjujemo časovno predstavo, kdo je bil izštet prej kdo potem…
Možnosti je veliko, pomembno pa je, da se vse dogaja skozi igro, saj je na tak način
matematika, kot mogoče malo težje razumljivo področje, otroku približana na njemu
primeren in prijazen način.

Razvoj matematičnega mišljenja predšolskega otroka
Otrokove spoznavne in zaznavne zmožnosti je poskušala pojasniti kognitivna
psihologija. Najvplivnejša kognitivna razvojna teoretika sta Jean Piaget in Lev Vigotski.
Njuni teoriji poudarjata pomen otrokove aktivnosti pri konstruiranju znanja, vendar
različno razlagat smer miselnega razvoja. Piaget vidi razvoj v smeri individualnega k
socialnemu, Vigotski pa od socialnega k individualnemu. Piaget je mišljenje otroka
razdelil na štiri stopnje (senzomotorična, predoperativna, konkretno in formalno
operativna), ki se kvalitativno razlikujejo. Ruski psiholog pa veže svojo teorijo
kognitivnega razvoja na kulturo. Prepričan je bil, da imajo sredstva kulture, ki obsegajo
resnične pripomočke (pisala, knjige, danes tudi računalnik, mobilni telefon) in
simbolne sisteme (številčni, zemljevidi, znakovna abeceda) pomembno vlogo v
kognitivnem razvoju. Številski sistem je zanj sredstvo kulture, ki podpira mišljenje,
učenje in kognitivni razvoj. Ta simbolni sistem se prenaša z odraslih na otroka v
najzgodnejšem obdobju med vsakodnevnimi aktivnostmi, kasneje pa skozi formalne in
neformalne interakcije in poučevanje (Wolfolk, 2002). Kasnejše raziskave kažejo, da
lahko dojenčki brez štetja ocenijo majhna števila, od ena do štiri. Otroci na
predoperativni stopnji mišljenja razvijejo tudi pojma prostora in časa. Štiri- in petletni
otroci že razumejo pojem ohranitve števila ter preproste matematične operacije, če so
del otroške igre (družabne, simbolne igre), če so jim razumljive in če so motivirani za
reševanje.

Trening metakognitivnih sposobnosti
Danes je že znano, da se pri otroku z razvojem kognitivnih sposobnosti že v zelo
zgodnjem otroštvu razvija tudi metakognicija (razumevanje in regulacija lastne
miselnosti). Trening metakognitivnih sposobnosti naj bi pri otroku izboljšal kvantiteto
in kvaliteto otrokovega metakognitivnega znanja. V vrtcu je zelo dobrodošlo, da
ustvarimo matematično bogato okolje, saj je velika verjetnost, da se bo otrok ravno na
tem področju v drugem okolju najmanj razvijal ali mu bo za to ponujenih najmanj
možnosti. Zato smo kot vzgojitelji dolžni narediti vse, kar je v naših zmožnostih, da se
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otrok, tudi na matematičnem področju, skozi različne oblike igre, v tem primeru
izštevank, razvije v matematičnega mišljenja in izražanja sposobnega odraslega.

V prispevku sem navedla le nekaj možnosti kako s pomočjo ljudskega izročila približati
otrokom matematična področja in slediti ciljem kurikula. Uporabite domišljijo in Mojce
Pokraculje ter Hvaležne medvede popeljite po poteh matematičnega razmišljanja.
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Matematika in opismenjevanje

Povzetek
Matematika je neločljivo povezana z drugimi področji dejavnosti, zato lahko
matematično mišljenje razvijamo tudi pri dejavnostih, kjer v prvi vrsti sledimo drugim
ciljem. V prispevku je predstavljena povezava med matematiko, izrazom telesa ob glasbi
ter opismenjevanjem otrok. Pri opismenjevanju je najpomembneje, da otroke pripravimo
na branje in pisanje, kar pa brez matematičnih strategij mišljenja ni mogoče.

Ključne besede: matematika, opismenjevanje, izraz telesa ob glasbi, razvijanje strategij,
reševanje problemov, orientacija, urejanje, relacije, enako, različno.

Matematika v povezavi z drugimi področji dejavnosti
 »Kurikulum za vrtce določa matematiko kot eno od vsebinskih področij dejavnosti za
delo v vrtcu. Ker pa je Kurikulum izvedljiv le kot celota, je tudi matematika uresničljiva
le, ko se povezuje z drugimi področji:

• z jezikom, ko otrok spoznava imena za matematične pojme in se matematično
izraža,

• z umetnostjo, ki je brez matematike otrokom tudi ne moremo predstaviti – od
perspektive v likovni umetnosti do ritma v glasbi,

• od merjenja do iskanja splošnih lastnosti pojavov v naravoslovju,

• do gibanja, kjer večina pogovorov zajema matematične izraze, in

• družbe, kjer otrok lahko živi z vrstniki, če se zna pogajati, reševati probleme in
logično sklepati.

»Matematika je torej tudi sredstvo za doseganje ciljev na drugih področjih«. (Japelj
Pavešič 2001, str. 192).

V prispevku bom predstavila povezavo med matematiko in izrazom telesa ob glasbi ter
jezikom, v mojem primeru opismenjevanjem, pri pet do šestletnih otrocih. V svoje delo z
otroki vnašam tudi nekatere elemente konvergentne pedagogike, ki sta jo razvila
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zakonca Wambach. Poudarek je sicer na področju jezika, vendar aktivnosti segajo tudi
na druga področja dejavnosti.

Matematika in opismenjevanje

Od orientacije na sebi, do orientacije v prostoru in na listu papirja
»Pomembno področje v predšolskem obdobju je tudi orientacija v prostoru. Otroka
spodbujamo, da se orientira v prostoru, najprej glede na sebe, nato glede na druge osebe,
tudi predmete, kasneje pa ugotavlja relacije med posameznimi predmeti in osebami. Pri
tem uporablja izraze, kot so: proti, nad, na, levo, desno, zgoraj, spodaj, skozi, v …« (Hodnik
Čadež 2002, str. 34).

Orientacija je bistvena tudi za pripravo otrok na branje in pisanje. Razvijanje orientacije
nam v največji meri omogoča izraz telesa ob glasbi, kjer posebno pozornost namenjamo
razvoju otrokove telesne sheme. »Pri razvoju telesne sheme je odločilna ureditev
dejavnikov: poznavanje lastnega telesa, orientacija, lateralizacija, časovno-prostorska
strukturacija« (Wambach 1999, str. 11). Z zavedanjem svojega telesa se otrok odpre tudi
navzven, se zave okolja in svoje pozicije v njem. Pri tem se uči orientacije in organizacije
prostora, iz katerega postopno prehaja na orientacijo na ravnini. Tu pa se sreča tudi z
besedilom, ki je navadno postavljeno v strukturo (uvod, jedro, zaključek) in spoznava,
da ima branje in pisanje neke zakonitosti, ki jih lahko poveže s svojim predznanjem na
drugih področjih.

Izraz telesa ob glasbi
Dejavnosti izraza telesa ob glasbi izvajamo ob ustrezni glasbi ali ob ritmičnem igranju
na boben. S prepoznavanjem in izvajanjem ritma otroke uvedemo tudi v prepoznavanje
in oblikovanje vzorcev vseh vrst, še posebej pa na oblikovanje gibalnih, ritmičnih in
glasovnih vzorcev.  Pri izrazu telesa ob glasbi se otroci po prostoru gibajo posamezno, v
dvojicah, v manjših in večjih skupinah, v koloni, krogu ali v kombinaciji teh postavitev.

Primeri dejavnosti
Postavitev otrok po prostoru: Otroci se postavijo po prostoru tako, da upoštevajo
približno enake medsebojne razdalje in da zapolnijo celoten prostor. Pri tem dojemajo
velikost in obliko prostora ter ocenjujejo medsebojne razdalje.

Pobiranje otrok: Otroci bodisi ležijo, sedijo, čepijo ali stojijo na svojem mestu v prostoru.
Vzgojitelj ali eden od otrok hodi po ritmu glasbe po prostoru in »pobira« otroke v  kačo
oz. v kolono. To naredi tako, da se vsakega otroka nežno dotakne, le-ta pa na svojem
mestu počaka toliko časa, da mimo njega pride rep kače, kamor se lahko priključi.
Otroci se v kači lahko med seboj držijo, lahko pa se tudi ne. Pri tem spoznavajo prostor
z vijuganjem med otroci, v enakomerni razdalji sledijo otroku pred sabo, ugotavljajo,
kdo je prvi, kdo je naslednji, kdo je zadnji in ne nazadnje, v glasbi zaznajo ritem, po
kateem se gibajo.

Hoja po robu prostora in »prečesavanje« prostora: Vzgojitelj ali otrok po ritmu glasbe
kačo vodi po robu prostora. Pri tem je pomembno, da otroci vogale zaznajo kot kote in
jih ne zaokrožajo. Gibanju po robu prostora sledi »prečesavanje« prostora, kar pomeni,
da otroci, ki so postavljeni v kolono, v čim bolj ravni črti pridejo z ene strani prostora na
drugega, kjer naredijo oster zavoj in v ravni črti zopet potujejo na drugo stran. Gibanje
ponavljajo, dokler ne »prečešejo« vsega prostora po dolžini in širini. Dejavnost lahko
nadgradimo z nivoji, kar pomeni, da se otroci lahko gibajo stoje (visoki nivo), lahko npr.
čepe ali sklonjeno (srednji nivo),  lahko pa se tudi plazijo (nizki nivo). Pri tem se otroci
zavejo roba prostora, smeri in spremembe smeri, gibanja v ravni črti, sledijo
predhodniku in pazijo, da je med njima ves čas enaka razdalja ter sledijo ritmu, ki ga
prepoznajo v glasbi.
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Gibanje v krogu: V postavitvi kroga se otroci po ritmu glasbe v različnih nivojih gibajo
levo, desno, noter, ven, naprej, nazaj, gor, dol ... Ob tem se največkrat držijo za roke. Pri tej
dejavnosti otroci spoznavajo smeri in jih povežejo z ustreznimi izrazi za smeri ter sledijo
ritmu.

Delo s slikami in z besedami
Ko otroci usvojijo osnovno orientacijo na sebi in v prostoru, pa nadaljujemo delo na
področju opismenjevanja otrok z dejavnostmi, kjer se otroci ukvarjajo z besedilom ter z
ilustracijami zgodb. Vse te dejavnosti so v tesni povezavi s področjem matematike, saj
vključujejo matematične procese in pojme, brez katerih nalogam ne bi bili kos. Nekaj
takih dejavnosti bom predstavila v nadaljevanju. Vse opisane dejavnosti sem izvedla ob
uporabi vsebine zgodbe Goseničina nenavadna dogodivščina.

Dejavnost: Urejanje slik po vrstnem redu glede na potek zgodbe.
Cilji: Otroci uredijo slike po vrstnem redu glede na potek zgodbe; pri dejavnosti timsko
sodelujejo in rešujejo nastale probleme; iščejo in razvijajo strategije; štejejo.

Matematična vsebina: Urejanje, prej, potem, število.

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica ob slikah pripoveduje zgodbo. Ob koncu zgodbe zaigra,
da ji slike padejo na tla in se med seboj pomešajo. Otroke povabi, naj ji ponovno
pomagajo urediti slike po pravilnem vrstnem redu glede na potek zgodbe. Celoten potek
dela prepusti otrokom, ki z dogovarjanjem in timskim sodelovanjem opravijo prevzeto
nalogo.

Dejavnost: Opremljanje slik z ustreznim besedilom.
Cilji: Otroci povežejo dele zgodbe z ustreznimi slikami.

Matematična vsebina: Relacija (to besedilo sodi k tej sliki) med elementi dveh skupin.

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica z lista papirja prebere besedilo, ki ga izbrani otrok položi
pod ustrezno sliko. Dejavnost je končana, ko so vse slike opremljene z ustreznim
besedilom.

Dejavnost: Iskanje enakih besed v besedilu.
Cilji: Otrok natančno opazuje besede in prepozna enako besedo ter jo podčrta, išče in
razvija strategije, se orientira v prostoru – na listu papirja.

Matematična vsebina: Enako, različno; orientacija na listu papirja – vrstica, cela stran.

Potek dejavnosti: Nalogo rešuje manjša skupina otrok. Otroci polkrožno sedijo pred
plakatom, na katerem je, z dovolj veliko pisavo, zapisana vsebina zgodbe. V vsaki vrstici
je ločeno, pred besedilom, zapisana beseda, ki jo je potrebno poiskati v besedilu v isti
vrstici. Pri dejavnosti otroci iščejo svoje strategije, spoznavajo pa tudi strategije drugih
otrok, saj jih pri delu lahko opazujejo. Otroci npr. besedo lahko prepoznavajo bodisi kot
celoto, lahko jo razčlenijo na posamezne črke in jo prepoznajo po pravilnem zaporedju
posameznih črk, v primeru večjih težav pa si lahko pomagajo tudi s kartončkom, na
katerem je zapisana enaka beseda. Enako nalogo lahko otroci rešujejo tudi na delovnem
listu. Nalogo lahko dodatno otežimo na več načinov. Eden od njih je tak, da enako
besedo otrok poišče med dvema besedama - med eno enako in eno, za odtenek drugačno
besedo.  Še zahtevnejša naloga pa je ta, kjer otroci enake besede iščejo v celotnem
besedilu, ki je lahko krajše ali daljše ter zapisano z manjšimi ali večjimi črkami.

Dejavnost: Vstavljanje manjkajočih besed v besedilo ob pomoči legende.

Cilji: Otrok se orientira v prostoru – na listu papirja; natančno opazuje besede in
prepozna enako besedo; spozna delo z legendo – zna prebrati puščični diagram in ga
uporabljati; išče in razvija strategije ter rešuje probleme; šteje.
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Matematična vsebina: Orientacija na listu papirja (zgoraj, spodaj, na sredini, levo, desno
…); enako, različno; relacije med elementi dveh skupin (legenda); število.

Potek dejavnosti: Vzgojiteljica že pred dejavnostjo na steno pritrdi plakat z zapisom
besedila zgodbe, v katerem na različnih krajih manjkajo posamezne besede (imena
barv), z legendo (barve in besede - imena za barve) in s posebno vrečko, v kateri so
shranjene manjkajoče besede, ki so zapisane v enaki velikosti kot na legendi. K
dejavnosti povabi manjšo skupino otrok, ki še ne zna brati. Prosi jih za pomoč pri rešitvi
problema – vstavljanju manjkajočih besed. Otrokom, ob spremljanju besedila s prstom,
prebere celo zgodbo. Ostalo delo prepusti njim. Glavni poudarek pri nalogi je razvijanje
strategij. Če hočejo biti uspešni, morajo uporabiti legendo, kjer spoznajo pomen besed,
ki jih še ne znajo prebrati. Med dejavnostjo je potrebno medsebojno sodelovanje in
usklajevanje, pa tudi reševanje morebitnih problemov. Pri delu otroci upoštevajo potek
besedila (od levo zgoraj do desno spodaj) in se matematično izražajo (prva, druga …,
najprej, potem, na začetku, na koncu, vmes, na sredini, zgoraj, spodaj, je enaka, ni
enaka …). Po potrebi jih vzgojiteljica tudi nekoliko usmerja, na koncu pa celotno besedilo
še enkrat prebere, tako, da otroci preverijo, če so nalogo opravili uspešno. V primeru, da
so v besedilu napake, pozove otroke, da jih odpravijo. Dejavnost je končana takrat, ko je
zgodba zapisana pravilno.

Enako nalogo lahko damo tudi otrokom, ki že berejo, vendar jo bodo oni rešili brez
uporabe legende.

Dejavnost: Pobarvanka.
Cilji: Otrok pobarva gosenico glede na dano pravilo (relacijo); natančno opazuje besede
in prepozna enako besedo; išče in razvija strategije; spozna delo z legendo.

Matematična vsebina: Relacije med elementi dveh skupin; enako, različno.

Potek dejavnosti: Vsak otrok dobi svoj list, na katerem je narisana gosenica, napisane
pa so tudi besede, imena za posamezne barve. Besede in deli gosenice so med seboj
povezani s puščicami. Otroci, ki sedijo za isto mizo imajo različne pobarvanke, kar jim
onemogoča ponavljanje za sosedom. Na vsaki mizi je tudi legenda, kjer so barve
povezane z besedami, imeni za barve. Besede na legendi so zapisane v enaki velikosti
kot na pobarvanki, kar otrokom omogoči lažje primerjanje besed med seboj. Vzgojiteljica
otroke pusti, da sami poiščejo strategijo, po kateri bodo opravili dano nalogo. Na tak
način nalogo rešujejo otroci, ki še ne znajo brati, tisti otroci, ki že berejo, pa gosenico
pobarvajo brez pomoči legende.

Sklepna misel
»Kurikulum za vrtce (1999) navaja za vrtec obvezujoče globalne cilje, ki so pri matematiki
zaradi didaktičnih namenov zapisani ločeno po področjih. V vsakdanji praksi v vrtcu
pa se tako pri vsakodnevnih dejavnostih kot pri posebej načrtovanih dejavnostih med
seboj prepletajo in povezujejo« (Japelj Pavešič 2001, str. 180). Prav zaradi tega je včasih
težko eno dejavnost, ki vključuje cilje več področij dejavnosti pogledati in predstaviti
ločeno po področjih. Upam, da sem bila v tem prispevku dovolj spretna in da sem
dejavnosti opismenjevanja uspela pogledati tudi z matematičnimi očmi.
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Spoznavanje oblik

Povzetek
V referatu bom predstavila kako smo z otroki spoznavali oblike. Predvsem želim
pokazati, da smo oblike spoznavali v povezavi z različnimi področji dejavnosti in z
raznolikimi dejavnostmi, kjer so otroci uporabljali različna čutila.

Ključne besede: matematika, oblike, okroglo, oglato, čutila

Matematika v vrtcu
Matematika je veda, ki nas na tak ali drugačen način spremlja skozi vse življenje, pa če
se tega zavedamo ali ne. Pomembno se mi zdi, da otrokom omogočimo čim več
raznolikih doživetij, občutkov in dejavnosti, da bodo svoje potenciale kar najbolje
razvijali. Vzgojitelj je tisti, ki mora pripraviti čim več takšnih matematičnih situacij, ki
so otrokom blizu. S pomočjo zanimivih dejavnosti bo otroke pritegnil in jim privzgojil
pozitiven odnos do matematičnih vsebin, kar pa je osnova za nova matematična
spoznanja v šoli (Anning, Edward 1999). Otrok pridobiva matematična spoznanja v
vseh situacijah – pri igri, ob dnevni rutini in seveda ob skrbno načrtovanih dejavnostih
(Marjanovič Umek 2001). Spoznavanje oblik sodi v geometrijo. Za predšolske otroke je
izrednega pomena pristop od telesa k točki. Bistvena lastnost geometrijskih teles, ki jo
odkrivamo s predšolskim otrokom, je ta, da so nekatera telesa okrogla, druga pa oglata
(Hodnik Čadež 2002).

Dejavnosti za spoznavanje oblik
Ob refleksiji dela v heterogenem oddelku prvega starostnega obdobja sem se zavedala,
da smo izvajali različne dejavnosti z vseh področij, oblike pa so bile tisto področje
matematike, ki smo se ga lotevali nekoliko manj. Odločila sem se, da otrokom ponudim
dejavnosti za razvoj pojmov okroglo in oglato.

Dejavnost 1: Penaste vstavljanke
Otrokom sem ponudila penaste sestavljanke in vstavljanke, ki jih do sedaj še niso imeli
na razpolago. Vsaka penica je imela izrezano določeno obliko (npr. rak, dlan, zajec, avto
…), otroci pa so morali med manjšimi koščki najti obliko, ki bo zapolnila odprtino.
Otroci so bili nad novo igračo navdušeni. Že to, da so dobili nekaj povsem novega, je bila
za njih velika spodbuda. Otroci so iskali manjkajoče dele, vendar je bila opazna razlika
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med njimi. Nekateri otroci so popolnoma naključno izbirali dele in jih poskušali vstaviti
v vsako luknjo, nekateri pa so najprej pogledali katero obliko potrebujejo in jo nato
začeli iskati. To, ali so obliko prepoznali in šele nato iskali manjkajoče dele, ali pa so
vstavljali popolnoma naključno, ni bilo odvisno od starosti. Otroci so pri tej dejavnosti
postali pozorni na oblike na njim zelo privlačen način – z novo igračo. Izkoristili pa so
tudi druge možnosti, ki jih vstavljanke ponujajo. Ko so zapolnili vse luknjice, so po
»preprogi« hodili, nekaterim otrokom je ta celota predstavljala cesto, po kateri so vozili
avtomobili, drugi so jo poimenovali »kača«. Pri tej dejavnosti pa sem opazila tudi to, da
so se otroci začeli pogovarjati med seboj in si pomagati. Mnogokrat sem slišala: »A ima
kdo zajčka? Imaš ti avto? Ali držiš ladjico?«… Tako sem opazila tudi njihov
sporazumevalni in socialni napredek.

Dejavnost 2: Spuščanje predmetov različnih oblik po klančini
Otrokom sem v sobo prinesla mini tobogan. Otroci so ga bili vajeni, saj so se pogosto
spuščali po njem. Tokrat smo ga uporabili za spuščanje različnih predmetov. Pripravila
sem žoge, tulce od papirnatih brisač, lesene gradnike v obliki valja, kolute lesa, zamaške
od jogurta, plastenke, lesene gradnike v obliki kocke in kvadra, kocke iz penaste gume,
škatlice … Otroci so nato najprej spuščali te predmete, nato sem jih spodbudila, da gredo
tudi po druge predmete in igrače.

Otrokom je bilo sprva nekoliko smešna ta »drugačna« uporaba tobogana, vendar so se
tega hitro privadili in nato nosili različne predmete – plišaste igrače, torbice, duplo
kocke, vozila… Opazila sem, da so nekateri otroci izbirali le predmete, ki hitreje pridejo
po toboganu navzdol in praviloma so bili ti predmeti okrogle oblike. Vsekakor so otroci
postali pozorni na oblike in na to, kaj se po toboganu kotali in kaj drsi.

Dejavnost 3: Hoja po blazinah z žogami in blazinah z oglatimi gradniki
Otrokom sem pripravila vreče iz blaga. V ene sem dala različne oglate gradnike, v druge
pa žoge. Otroci so nato bosi hodili po teh blazinah. Bosi so bili zato, da občutijo obliko
tudi na nogah, ne vedno v rokah. Zelo zanimivo je bilo opazovati njihove odzive. Pri
blazinah z žogami so bistveno bolj lovili ravnotežje, pri blazinah z oglatimi gradniki pa
bolj občutili »pikanje« robov v podplate. Je pa otroke zelo zanimalo kaj se skriva v vrečah
oz. blazinah po katerih so hodili. Na koncu smo seveda ugibali kaj bi se skrivalo notri
in nekaj otrok je uganilo predmete prave oblike. Zelo dobro so se zavedali razlike med
posameznimi vrečami, kar pa je bil tudi namen te dejavnosti.

Otroci pa niso le hodili po blazinah, ampak so tudi plezali po vseh štirih, na blazine so
se usedli, ulegli … in tako s celim telesom pridobivali občutke in si ustvarjali predstave.
Spoznali so, da različni predmeti v blazinah povzročajo različne občutke.

Dejavnost 4: Kakšno sled pušča krogla in kakšno kocka?
Otroke sem povabila k sebi na sredino sobe. Že to, da sem v rokah držala zelo dolg papir
jih je pritegnilo. Najprej sem sama pobarvala kroglico in jo zakotalila po papirju. Brez
komentarjev sem pobarvala še kocko in jo prav tako »zakotalila« po papirju. Nato sem
otroke vprašala ali je kakšna razlika. Otroci so takoj povedali, da je nastala cesta,
vendar so povedali tudi to, da sta cesti različni. Nato sem vsakemu otroku ponudila
papir pri mizi in mu dala možnost, da še sam »zakotali« oba predmeta. Na koncu sem
vsakega tudi vprašala kaj je lažje zakotalil. Vsi otroci so pokazali na kroglico.
Namenoma sem jim dala to možnost, da so predmet pokazali, saj besedi okroglo –
oglato še nista utrjeni in bi otroci lahko uporabili napačno besedo. Moj namen pa je bil
predvsem ta, da otroci opazijo razliko v sledi in v tem kaj se lahko kotali in kaj ne. Cilj je
bil dosežen.

Dejavnost 5: Kaj se skriva v vrečki?
V vrečko sem pripravila veliko predmetov različnih oblik in velikosti. Vsi predmeti so
bili iz neposredne bližine otrok in tako njim poznani. V večini primerov je šlo za igrače
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s katerimi se dnevno igrajo. Tako so se v vrečki znašli lončki, žličke, krožnički,
medvedek, jabolko, pomaranča, žoge, škatlice … Otroci so najprej želeli predmet, ki so ga
prijeli, pogledati. Tega jim nisem omogočila, dokler niso povedali kaj po njihovem
mnenju držijo v rokah. Nad rezultati sem bila kar presenečena, saj so s tipanjem
ugotovili vse predmete. No, niso ravno vedeli ali gre za žogo ali plastično pomarančo,
vendar pa to niti ni bil moj cilj. Cilj je bil izpolnjen že, če je otrok navedel predmet
podobne oblike kot je bil tisti, ki ga je držal v rokah. Otroci so spoznali, da lahko tudi
samo s pomočjo tipanja ugotovijo kaj imajo v roki in da predmeta ni potrebno vedno
pogledati, da bi ga prepoznali. Jaz pa sem spoznala, da so otroci mnogo bolj pozorni na
vse občutke kot si mi predstavljamo in da je ustvarjanje predstav s pomočjo vseh čutil
izrednega pomena.

Dejavnost 6: Kaj se skriva v foliji?
V srebrno folijo sem zavila različne predmete. Otroci niso vedeli za katere predmete gre.
Nato sem otrokom kazala predmete, oni pa so ugibali kaj se skriva v foliji. Njihove
ugotovitve so bile zelo natančne. Ko so otroci povedali kaj vse bi lahko bilo skrito, je
eden od otrok odvil predmet in pogledal ali so prav ugotovili ali ne. Tako kot smo pri
prejšnji dejavnosti predmete prepoznavali po obliki s pomočjo tipa, smo jih tokrat s
pomočjo vida. Otroci so morali biti zelo pozorni na videno, saj predmeta prej niso dobili
v roke, ampak so si ga le ogledovali. Ob tej dejavnosti so nekateri otroci tudi pravilno
poimenovali okrogle oblike, ena deklica tudi oglato.

Predstavila sem le najzanimivejše dejavnosti, ki jih ne izvajamo ravno vsak dan, seveda
pa smo se v času intenzivnega spoznavanja oblik igrali z lesenimi gradniki, različnimi
vstavljankami, delali smo žoge iz časopisnega papirja, se gibali kot žoge in kot škatle, se
igrali z žogami in škatlami različnih dimenzij, vsak dan smo poimenovali oblike, da bi
se otrokom vtisnila v spomin tudi poimenovanja.

Zaključek
Skozi vse ponujene dejavnosti so otroci pridobili veliko novih spoznanj, napredek je bil
očiten. Predvsem se mi zdi pomembno, da so otroci oblike spoznavali s pomočjo
različnih čutil, saj otroci tako pridobivajo podatke in si ustvarijo predstave, ki jim bodo
v spominu ostale vse življenje. Za pripravo takšnih dejavnosti ne potrebujemo dragih
igrač, le nekaj iznajdljivosti in dobre volje. Vse skupaj pa lahko povežemo z različnimi
področji dejavnosti, v našem primeru predvsem z gibanjem, naravo in jezikom.
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Povzetek
 V referatu predstavljamo namen spodbujanja matematičnega mišljenja v našem vrtcu,
ki se prepleta tudi z drugimi področji dejavnosti. Postavili smo si cilj, kako na otrokom
zanimiv način prikazati matematične rešitve zastavljenih vprašanj. Otroke smo
spodbujali, da so uporabljali matematične izraze, sami iskali rešitve zastavljenih
vprašanj, jih prikazali na diagramih in se pri tem srečevali s štetjem, simboli in zraven
doživljali uspeh ob svojih rešitvah.

Ključne besede: matematika v vrtcu, merjenje, razvrščanje, carrollov in stolpični
diagram

Ti in jaz, jaz in ti
Otroci se na najrazličnejše načine srečujejo z matematiko predvsem v vsakodnevni
rutini. Zjutraj si razvrščajo oblačila, štejejo korake po stopnicah in avtomobile na poti,
ko jih starši peljejo v vrtec. Tam pa otroke seveda, z vključevanjem najrazličnejših
dejavnosti s področja matematike, spodbujamo k samostojnemu mišljenju in iskanju
rešitev postavljenega problema. Ko so se otroci septembra vračali nazaj v vrtec po dolgih
počitnicah, kar nismo mogli verjeti, da so tako zrasli. Tako se je njim samim začelo
postavljati vprašanje: »Koliko smo veliki?» in smo si skupaj zadali temo Moje telo.

Kurikulum za vrtce
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogi in
rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v sprejetih
načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja .Je
dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z
novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi
rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v
vrtcih(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 7).

Matematika v vrtcu
Otrok se v vsakodnevnem  življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima npr.
pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri,
primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in ''prešteje'', opisuje, se o
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njih pogovarja.

Tako navedeno področje vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka
spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja
o tem, kaj veliko, kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari različne in v čem
podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je notri in kaj je zunaj, kaj je zdaj,
prej in potem, kaj so simboli itn.(Kurikulum za vrtce, 1999, str.64).

Zato pri izbiri dejavnosti vzgojitelji upoštevamo želje in  motivacijo otrok in s tem
zagotavljamo načelo razvojno-procesnega pristopa.

Pri izvajanju dejavnosti s področja matematike smo si zadali globalni cilj:

Spodbujanje matematičnega mišljenja in izražanja(Kurikulum za vrtce, 1999).

In cilje:

o Otrok rabi imena za števila.

o Otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje.

o Otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje.

o Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.

o Otrok klasificira in razvršča.

o Otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti
snovi in objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo.(Kurikulum
za vrtce, 1999, str. 65).

Merjenje
Prvi merilni pripomoček na svetu je bilo človekovo telo. Preden so ljudje izumili ravnila
ali druge naprave za merjenje velikosti, so tisto, kar so hoteli izmeriti, enostavno
primerjali s svojim telesom. Skozi vso zgodovino so ljudje uporabljali svoje prste za
štetje in svoje roke in noge za mere. Največja telesna mera je bila višina telesa, najmanjša
pa debelina lasu.(Ball, J. 2009, str. 36)

Naše telo smo merili že v lanskem letu. Za
merjenje nismo potrebovali ravnila, ampak se je
vsak otrok postavil ob omaro, kjer smo njegovo
velikost začrtali. Tako je nastalo 24 črt, kar nam
je nakazovalo različne velikosti. Ker
upoštevamo pri svojem delu načelo razvojno-
procesnega pristopa, smo otroke povprašali, na
kakšen način bi mi lahko to označili. Nekateri
bi kar s flomastri risali črte po omari, najbolj
izvirna ideja pa je bila, da bi nalepili barvno
folijo. Tako si je vsak otrok izbral ponujene
barve, s pomočjo odraslega pa so jih kot trakove
nalepili na omare. Te smo opremili še z imeni in
tako so otroci na koncu primerjali svoje
velikosti. Odločili smo se, da trakove pustimo
na omari kar celo leto, ker pa nam je bilo
omogočeno ostati v sobi še letos, smo dopolnili
omaro z novimi merami. Ugotovitve, kako smo
zrasli v enem letu, je otroke navdahnila z
zadovoljstvom.
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Razvrščanje
Ob soočenju s predmeti, njihovemu urejanju in preurejanju ter ocenjevanju njihove
količine, pridobi otrok najbolj osnovno vedenje o logično-matematičnem
področju(Gardner, 1995, str. 165).

Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano značilnost. Celoten proces
razvrščanja je pomemben zato, ker z njim otroke spodbujamo k opazovanju, med
elementi vzpostavimo nek red in postanejo števni. Razvrščali smo svoje telesne
značilnosti: barvo las, barvo oči, spol. Uporabili smo stolpični diagram. Z njim
prikazujemo številske podatke, ki pripadajo opisnim kategorijam. Vrstni red stolpcev je
načeloma poljuben. Stolpčni diagram je pregleden le, če število podatkov ni
preveliko(Magajna, Žakelj, 2000, str. 106).

Predstavili smo ga s slikopisom, ki je predšolskemu otroku lažje razumljiv. Pripravili
smo kvadratne lističe, ki so bili v barvah slikopisa. Te so otroci natančno lepili v diagram
in si zraven razvijali fino motoriko. Kasneje so odčitavali dane rezultate in zraven
preštevali.

                                   Razvrščanje v stolpce/stolpični diagram

Ker jih je dano razvrščanje zelo pritegnilo, smo si zadali, da razvrščamo značilnosti tudi
v carrollov diagram. Diagram ima obliko pravokotnika, je razdeljen na štiri dele in je
zelo uporaben pri problemih iz logike in množic(Cotič, 1999, str. 86).

Zanimalo nas je, koliko otrok ima svetle lase in koliko otrok modre oči. Ker otroci že
poznajo svoja imena, so lističe z imeni lepili v diagram.

Naša razmišljanja
Zdi se nam, da matematiko moramo povezovati z drugimi področji dejavnosti, saj jo
otroci le tako lahko osmislijo. Pri delu smo se glede na izbrano temo Moje telo, predvsem
osredotočili še na jezik in naravo, kjer smo spoznavali pojme, imena in telesne
značilnosti. Zanemarili nismo niti likovne umetnosti in družbe, kjer si je otrok
pridobival izkušnje o medsebojni različnosti. Sledili smo ciljem in jih tudi realizirali.
Glede na to, da otroci radi razvrščajo in se med seboj primerjajo, bi bilo smiselno tudi v
prihodnje v delo vpeljevati čim več dejavnosti za spodbujanje matematičnega mišljenja.
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Matematika kot prijetna izkušnja v
vsakdanjem vrtčevskem življenju

Povzetek:
Otrok se z matematiko srečuje vsakodnevno. Pomembno je, da mu omogočimo in
organiziramo čim več raznovrstnih izkušenj s konkretnimi materiali in z različnimi
didaktičnimi gradivi (slikovnimi, simbolnimi), kjer bo matematične postopke spoznaval
in jih usvajal s pomočjo lastnega razmišljanja. V prispevku predstavljam strategije štetja.

Ključne besede: štetje, števila.

Štetje v povezavi z drugimi področji dejavnostmi kurikula
Zame je vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu proces, ki ponuja preplet vseh področij
dejavnosti kurikula in tako otrokom kot obema strokovnima dalavcema oddelka otrok
starih od 5 do 6 let prinaša vsakodnevne izzive za učenje.

Otrok se v vsakodnevnem življenju srečuje s štetjem na vsakem koraku. Štetje uporablja
v elementih dnevne rutine ter spontanih in usmerjenih dejavnostih. V vrtcu je za to
mnogo priložnosti. Npr. Ob jutranjem zbiranju pri zajtrku ugotavljamo, kdo manjka in
koliko je teh otrok. Pri malici, ko režem jabolka na krhlje, otroke spodbudim z
vprašanjem: »Koliko krhljev moram dati na krožnik, če pri mizi sedijo trije otroci in dobi
vsak tri?«, pri kosilu pa delimo prtičke, štejemo pribor in krožnike. Matematiko se učimo
vsak dan, ko smo zunaj telesno aktivni, formiramo kolone in preštevamo otroke v njih.
»Postavite se v tri  kolone. Dve koloni po sedem otrok in eno po šest ...« Nadaljujem:
»Koliko deklic je v oddelku? Koliko deklic mora biti v vsaki koloni, če želimo, da jih je v
vsaki koloni enako število?« Matematiko se učimo, ko se likovno izražamo in
udejstvujemo, ko prepevamo pesmi, izvajamo ritmične vzorce s ploskanjem, topotanjem,
tleskanjem in štejetjem udarcev.. Matematiko se učimo na sprehodu, ko štejemo
avtomobile, kolesarje, pešce, ko se igramo z jesenskimi plodovi, jih štejemo, prirejamo,
tudi tehtamo in skozi raziskovanje ugotavljamo kje jih je  več, kje manj in kje enako.
Matematiko se učimo v povezavi z jezikom, ko npr. ob poslušanju pravljice spoznavamo
pravljične like, jih štejemo in razvrščamo ali usvajamo časovno zaporedje dogodkov, v
simbolni igri, ko povabimo »goste« na obisk, jim ponudimo kosilo z napitkom in
krožnikom prirejamo kozarce.

Za učenje matematike nam že samo okolje ponuja dovolj izzivov in priložnosti, ob
katerih si otrok razvija matematično izražanje, mišljenje in spretnosti, usvaja pojme ter
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doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo. Vse to kar počne, dela rad, z veseljem in
neprisiljeno. Ker otrok matematiko uporablja v usmerjeni in prav tako v spontani igri,
se je ob tem tudi uči.

Števila in štetje
Vemo, da razumevanje pojma števila vključuje dve osnovni miselni funkciji. To sta
glavna (kardinalna) števila (1, 2, 3 …) in vrstilna (ordinalna) števila (prvi, drugi, tretji …).
Ni nujno, da otrok, ki šteje, pojem števila tudi razume. Vendar so števila osnova, saj se
otrok že od majhnega uči imena za števila ob pesmicah, rimah, poslušanju štetja
odraslega. Pravo štetje pa se začne takrat, ko otrok ob izgovarjanju števil pravilno kaže
preštete predmete, vsakega po enkrat, ne da bi ga izpustil. Koraka v štetje sta prirejanje
in štetje samo (konkretni, grafični in simbolni nivo).

Za strategijo štetja predšolskega otroka Hodnik Čadež T. priporoča naslednje korake:

- otrok šteje predmete, ki jih lahko premika (avtomobilčke v koloni, otroke v vrsti
…);

- otrok šteje predmete, ki se jih le dotika (pike na igralni kocki, v razpredelnicah,
sličice v knjigi, na kartonih …);

- otrok šteje oddaljene predmete, ki jih vidi, vendar se jih ne more dotakniti (ptice
na nebu, oblake, hiše …)

- otrok šteje predmete, ki jih ne vidi (okna in vrata v svojem stanovanju …).

Štetje pa je povratno enolično prirejanje elementov preštevane množice v množico prvih
nekaj naravnih števil. Da otrok šteje lahko trdimo šele takrat, ko usvoji vsa štiri načela
štetja. Ta pa so (Hodnik Čadež, 2002):

- nobenega elementa pri štetju ne sme izpustiti in nobenega šteti dvakrat;

- naravna števila so urejena, kar pomeni, da vedno štejemo po vrsti (ena, dva, tri …);

- štetje je neodvisno od narave predmetov, ki jih štejemo;

- štetje je neodvisno od vrstnega reda (ni pomembni kje začnemo šteti, pomembno
je, da preštejemo vse).

Za učenje štetja so otrokom na začetku zabavne različne, preproste igre, ko pa le te
obvlada mu ponudimo zahtevnejše.

Bogato učno okolje v naši igralnici predstavljajo
Z vključenostjo v dveletni  projekt Comenius »Matematika skozi igro«, sem še bolj
poglobljeno in načrtno začela spremljati strategije razvijanja otrokovega matematičnega
izražanja, mišljenja in spretnosti. Matematični kotiček v naši igralnici smo pripravili
skupaj z otroki.  Matematične vsebine smo črpali iz njihovega  okolja, v dejavnosti pa
sem jih potem vpeljala preko že omenjenih nivojev, to so konkretni, slikovni in simbolni.

Moja naloga je pripravljati otrokom spodbudno in pestro učno okolje ter jim s tem
zagotoviti vedno nove možnosti za raziskovanje, doživljanje in miselne izzive, ki sledijo.

Tako smo v igralnici izbrali prostor, ga označili z napisom, na police zložili raznovrsten
naraven material, ki se je spreminjal na plodove narave ali aktualno tematiko (jesenski
plodovi, gumbi, kamenje, paličice različnih dolžin in debelin, zamaški …),  kupljene
didaktične igre in doma izdelane igre (Pasavček, Dirka z liki, Tombola, Spomin – To smo
mi, žepki s številkami (števkami) in z lutkami …). Del kotička smo namenili geometrijskim
telesom, slikovnimi in simbolnimi zapisi, kot so vremenski pojavi, letni časi (meseci,
dnevi in številčnim zapisom le teh), koledarju … Za otroke aktualne, pa so se izkazale t.
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i. »talne igre«  (gibalno-didaktične igre narisane na talnih površinah igrišča), v katerih
imajo možnost kreiranja igre.

Sama sem, glede na že usvojeno znanje in interes otrok, sredstva odvzemala, dodajala
in menjavala.  Izmed mnogih iger, ki so nastajale, predstavljam le eno, ki se jo otroci zelo
radi igrajo …

Igra Matematični kviz
Matematični kviz je vrsta miselne igre, pri  kateri posameznik ali  skupina poskušajo
pravilno odgovoriti na zastavljena vprašanja. Sodeluje lahko od 6 do 8 otrok,
posamezno ali v parih.

Zadala sem naslednje cilje:

Otrok:

     -  šteje in prireja;

     -  prepoznava števila in simbolno ponazori dano nalogo;

     -  širi besedišče in se matematično izraža;

      -   dane naloge rešuje v paru – se uči sodelovalnega načina dela, se posvetuje, išče,
zaznava in uporablja različne možnosti  reševanja problemov, razvija
matematično mišljenje.

Pripravila sem sredstva sestavljena iz naravnih materialov (kostanj, orehi, želodi in
kapice, kamenje, buče, lesene paličice) in raznega ostalega materiala, kot so gumbi,
ploščice s številkami, čebelnjak številk, magnetna tabla za števila, za nadgradnjo pa
tudi ploščice z znaki »plus« in »je enako«. Nekaj sredstev pa sem pustila prosto nekje v
prostoru, da so otroci z iskanjem le-teh osvajali tudi orientacijo v prostoru in slušno
zaznavali navodila (npr. »V kotičku dom poišči mehke igrače …, v zaboju s telesi poišči
...«). V vrečico sem pripravila kartone z vprašanji, ki so se nanašala na štetje in števila,
prirejanje in tudi seštevanje. Otroci so v paru reševali naloge, ki so jih izžrebali, rešitve
ubesedili in s simboliko zapisali na tablo ali ponazorili z naravnim materialom
pripravljenim v ta namen. Moja naloga je bila, da otrokom preberem vprašanja, jim
postavljam dodatna odprta vprašanja, pustim dovolj časa za razmišljanje, ustvarjam
situacije, v katerih otroci sprejemajo izzive, opazujejo, raziskujejo, primerjajo,
predvidevajo, dajejo pobude, uporabijo svoje znanje, se ustvarjalno izražajo,  v paru
rešujejo probleme, skupaj razmišljalo in se dopolnjujejo.

Naloge napisane na kartončkih:

- V igralnici poišči 8 obročev in na tablo nariši toliko žog, kolikor je obročev.
Zraven zapiši tudi število.

- Koliko želodovih čepic potrebuješ, če imaš 9 želodov? Mogoče veš, koliko je čepic
in želodov skupaj? V čebelnjaku števil poišči magnetni števki in ju postavi na
magnetno tablo.

- V kotičku dom poišči sedem mehkih igrač in jih prinesi. Število naj drugi zapiše
na tablo in poišče v čebelnjaku simbol za to številko.

- Če rečem, da poišči nekoga, da bosta skupaj tvorila par, koliko otrok moraš
poiskati? Koliko je en par? Narišita dva para lončkov.

- Imaš  štiri kamne. Koliko jih še potrebuješ, da jih boš imel šest?

- Preštej avtomobile. Koliko jih je? Nariši toliko garaž, kot je avtomobilov.

- Katera številka je napisana na kartončku? Vsak od vaju naj pokaže toliko prstov.
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Sklepni del
Zavedam se, da so spodbudno učno okolje, otrokova aktivnost in notranja motivacija
ključnega pomena za zgodnje učenje števil in štetja. V pripravljenem kvizu so otroci
uživali, se družili, prepoznavali števila, šteli, prirejali in celo seštevali, v paru reševali
nastale probleme, razvijali divergentno mišljenje in upoštevali pravila. Svoja spoznanja
so zapisali in simbolno ponazorili. Uporabljali in tvorili so vprašanja, ubesedili
matematične pojme, se matematično izražali. Najbolj pomembno pa se mi zdi, da so
otroci cilje dosegli skozi igro, sproščeno in umirjeno, kar sem preverjala individualno
ob drugih dejavnostih, ko so ob drugih sredstvih potrdili razumevanje usvojenih
spoznanj in znanj.

Literatura:
Hodnik-Čadež, T. (2002): Cicibanova matematika (priročnik za vzgojitelje). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Besedilo lektorirala: Tonja Vrbovšek
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Problemski pristop pri izdelavi
viteškega oklepa

Povzetek
V projektu »Celjski grofje v očeh otrok« so sodelovali otroci drugega starostnega obdobja.
Po ogledu razstave v Knežjem dvorcu v mestu so otroci izrazili željo, da bi izdelali viteški
oklep, oziroma viteza. Opisala bom, kako se vzgojiteljica pripravi na takšne pobude pri
otrocih, ki spodbujajo iskanje, zaznavanje in uporabljanje različnih možnosti rešitve.

Ključne besede: otroci, miselni izzivi, reševanje problema, možnost izbire, matematične
rešitve.

Uvod
Z matematiko se otrok rešuje v vsakdanjem življenju in se ob igri v različnih dejavnostih
tudi uči. Opazovati jih moramo pri njihovi igri, da lahko v najprimernejšem trenutku
izkoristimo priložnosti za razvijanje spretnosti in znanj.

Po ogledu razstave sem tako otrokom omogočila različne dejavnosti, v katerih so
podoživljali vtise z razstave – ogled fotografij na računalniku. Načrtovali in izdelali
smo grad iz velikih kartonskih škatel, naredili opremo za viteza in se igrali igro vlog
pomembnih Celjskih grofov. Pogovarjali smo se ob izobraževalnih slikanicah o gradovih
in vitezih.

Vloga vzgojitelja

- Dejavnosti, ki od otroka zahtevajo miselni napor, naj trajajo krajši čas. Otroku
ponudimo možnost prekinitve in nadaljevanja dejavnosti, ko bo nanjo spet
pripravljen in motiviran. Dejavnosti zato načrtujemo tako, da trajajo več dni in
so sredstva in prostor (ustvarjali kotiček) pripravljeni.

- Pomembno je poznavanje otrokovega napredka v razvoju in s tem določanje
težavnosti pri načrtovanju dejavnosti.

- Na tovrstne dejavnosti se mora dobro pripraviti tudi vzgojitelj. Od njega in otrok
zahtevajo določeno zbranost, koncentracijo. V didaktičnem pogovoru pa
uporablja vprašanja odprtega tipa.
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- Vzgojitelj otroku omogoči čim več matematičnih izkušenj, ker jih otrok potrebuje
v vsakdanjem življenju.

- Vzgojitelj pomaga otroku tako, da mu ponudi različne možnosti, otrok pa sklepa
in preizkuša sam.

Načrtovanje in priprava materiala
Otroci so ubesedili svoje zamisli, ideje. Naredili smo načrt in ga opremili z napisi,
risbami, da nam bodo v pomoč pri izdelavi. S svinčniki in ogljem smo narisali grafično
risbo viteza.

Sledila je izbira materiala in priprava ustvarjalnega kotička, pri čemer so otroci aktivno
sodelovali. Zbirali so različen material, pripomočke. Otroci so imeli na razpolago
večinoma nestrukturiran material (škatle različnih velikosti, karton, večji tulci,
kartonska embalaža, žica, plastenke, časopisni papir, folija …).

Ob igri in konstruiranju teh materialov so ugotavljali njihove lastnosti, obliko,
preizkušali so se v tridimenzionalnem sestavljanju, predvsem pa so nastajale različne
rešitve izvedbe viteza. Skupaj z otroki smo se nato odločili, kaj vse bomo lahko uporabili
pri skupni izdelavi viteza.

Izvedba

- telo (večja škatla pravokotne oblike),

- roke, noge (večji tulci),

- stopala (manjši škatli),

- glava (kaširan balon),

- čelada (mehkejši karton),

- meč, ščit (trši karton),

- škrobno lepilo, časopis (za kaširanje),

- oblepimo s srebrno folijo (ali darilni papir),

- barvanje s tempero (glava, meč, ščit z grbi celjskih grofov).

V določenih fazah izdelave so sodelovali vsi otroci – zbiranje materiala, trganje
časopisnega papirja, rezanje folije, kaširanje, barvanje in slikanje. Pri zamislih in
izvedbi pa le bolj tehnično ustvarjalni otroci.

Problemi in izzivi
Pri izdelavi smo se srečevali z različnimi problemi, ki so jih otroci reševali na osnovi
preizkušanja in predhodnih izkušenj.

Primer:

S škarjami ne moremo narediti luknje v zelo trd tulec. Otroci so predlagali, da nam
lahko pomaga hišnik, ki ima vrtalni stroj. Otroci so to vedeli, ker jim je predstavil svoje
delo in orodje, ter se z otroki igral v tehničnem kotičku. Povabili smo ga v našo
ustvarjalno delavnico in otroci so razložili, kje mora izvrtati luknje, da bomo skozi
napeljali žico in sestavili po dva tulca za roko.

- Vzg.: »Kako  sestaviti oklep, ki smo ga ustvarjali po delih?«

- O1: »Dajmo gor na noge.«
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- O2: »Prilepimo jih.«

Ko to naredimo, trup pade dol.

- Vzg.: »Kako lahko še poskusimo?«

- O1: »Naredimo luknje tuki spod (na veliki škatli, ki predstavlja oklep), pol pa
damo noge not.«

Tokrat nam uspe.

- Vzg.: »Kaj mislite, lahko nadaljujemo s sestavljanjem ostalih delov?«

- O3: »Ja, kr prilepimo.«

Otroci lepijo roke, vrat, glavo. Vendar kmalu odpadejo s trupa.

- O2: »Držimo ga, da bo lepilo prijelo.«

-  O1: »Nekam ga naslonimo.«

- O3: »Zavežmo z vrvico.«

Poskusimo, a se strga.

- O3: »Žica je bolj močna.«

Tako smo dele rok z žico pritrdili, nato kaširali in počakali do naslednjega dne, da se je
kaširna masa posušila. Ko je oklep že skoraj končan, pa se začne vedno bolj nagibati.

- Vzg.: »Kaj mislite da lahko naredimo?«

- Otroci: »Neki dejmo not. Tuki v oklep.«

- O1: »Ja, kamne.«

- O2: »Neki železnega.«

- O3: »Dejmo not velik drugih škatel, da bo poln.«

Ko to naredimo, vitez stoji in otroci mu določijo prostor pred igralnico. Tako ga bomo
lahko vsi videli in 'stražil' bo našo igralnico in vrtec. Ob predstavitvi celoletnega projekta
pa smo tudi staršem ter ostalim delavcem v vrtcu ob fotografijah in opisu pokazali
potek dejavnosti.

Kakšne matematične izkušnje so otroci pridobili v dejavnostih?
Pridobili so izkušnje z:

- orientacijo v prostoru,

- spoznavanjem geometrijskih teles,

- spoznavanjem fizikalnih lastnosti materiala,

- merjenjem z nestandardnimi merskimi enotami,

- štetjem,

- izrazi za geometrijske pojme (poševno, krivo, rob, vogal),

- načrtovanjem želenih aktivnosti, s svojo izpeljavo in z učenjem iskanja možnih
rešitev.
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Ugotovitve
Otroci so bili veseli, ko so našli rešitev, zato so z navdušenjem iskali nove situacije za
izzive in za preizkušanje rešitve problema. Doživljali so uspeh, pa tudi napake so bile
priložnost, da so spoznali, kako priti do rešitve (npr. večkrat preizkuša, opazuje).
Razvojno sposobnejši otroci so v takšnih dejavnostih vztrajni, domiselni, govorno
spretnejši, pripravljeni sodelovati drug z drugim. Tisti otroci, ki pa so delno sodelovali
pri izvedbi in bili kasneje zelo zavzeti opazovalci, pa so se učili ob sposobnejših
vrstnikih in vzgojitelju. Poleg matematike se v dejavnostih v celotnem projektu prepletajo
tudi ostala kurikularna področja (jezik, družba, gibanje, umetnost, narava). Problemske
pristope in miselne izzive v našem vrtcu vključujemo v vsako vzgojno-izobraževalno
temo. So razvojno prilagojene otrokom oziroma jih nadgrajujemo in stopnjujemo
težavnost v območju bližnjega razvoja.

Literatura:
Kurikulum za vrtce . (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Marjanovič Umek, L. (2001). Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Obzorja



209

Anja Kopše, vzg., Vrtec Tončke Čečeve Celje○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Usvajanje matematičnega znanja
preko glasbenih dejavnosti

Povzetek
Namen mojega referata je predstaviti medpodročno povezovanje matematike in
glasbene umetnosti v predšolskem obdobju. Menim, da je povezovanje različnih vsebin
za otroke dobro motivacijsko sredstvo, saj spodbuja njihovo aktivno sodelovanje in
ustvarjalnost. Poudarek je na opisu praktičnega primera, kjer so otroci ob učenju pesmi
pridobili matematično znanje. Tovrstno učenje je nevsiljivo, zato otrok matematiko
doživi kot prijetno izkušnjo.

Ključne besede: medpodročno povezovanje, matematika, glasbena umetnost, vrtec.

Matematika v vrtcu
Otroci začnejo pridobivati znanja s področja matematike ob vsakodnevnih rutinskih
dejavnostih, kot so: razvrščanje pribora pred obroki, poimenovanje barv oblačil med
oblačenjem, štetje stopnic ob odhodu na igrišče in razporejanje ležalnikov pred
počitkom. Bistvo aktivnosti, ki so povezane z matematičnim področjem je, da so čim
bolj povezane z vsakdanjim okoljem. Pri zgodnjem učenju matematičnih spretnosti je
potrebno zagotoviti, da se otrok uči njenih zakonitosti skozi igro, tako da se niti ne
zaveda, da se srečuje z matematiko. Pri tem imamo pomembno vlogo odrasli, ki skrbimo
za to, da ustvarjamo ugodno okolje za spodbujanje otrokovega napredka. Tudi Priročnik
h kurikulu za vrtce, Otrok v vrtcu (2001, 179) narekuje, da mora vzgojiteljica iz otrokovega
obnašanja in igranja prepoznavati zanj ustrezne matematične cilje, na osnovi katerih
načrtuje vključitev matematike v otrokovo življenje v vrtcu. Odrasli se vključujemo v igro
z otrokom in mu v najprimernejših trenutkih z usmerjanjem, ponazarjanjem in
podajanjem izrazov razširjamo matematično znanje. Ob tem pa skrbimo, da se otrok ob
matematičnih dejavnostih dobro počuti in da so mu v veselje.

Povezovanje matematike z drugimi področji dejavnosti
Matematika je v vrtcu le redko samostojna dejavnost. Večinoma se povezuje z drugimi
področji kurikula. Priročnik h Kurikulu za vrtce, Otrok v vrtcu (2011, 192) potrjuje, da je
kurikulum izvedljiv le kot celota, zato je tudi matematika uresničljiva le, ko se povezuje
z drugimi področji:

- z jezikom, ko otrok spoznava imena za matematične pojme in se matematično
izraža,
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- z umetnostjo, ki je brez matematike otrokom ne moremo predstaviti,

- od merjenja do iskanja splošnih lastnosti pojavov v naravoslovju,

- do gibanja, kjer večina pogovorov zajema matematične izraze, in

- družbe, kjer otrok lahko živi z vrstniki, če se zna pogajati, reševati probleme in
logično sklepati.

Matematika je torej tudi sredstvo za doseganje ciljev na drugih področjih.

Matematika in glasbena umetnost
Glasbena umetnost predstavlja samostojno obliko glasbenega izražanja, vzbuja veselje
do zvoka, igre, gibanja, razvija splošne sposobnosti zaznavanja, pozornosti, motorične
spretnosti, jezikovno komunikacijo in socialno vedenje. Občutljivost pa je osnovna
naloga predšolske glasbene vzgoje. Ta se razvija s spodbujanjem glasbenega doživljanja
preko slušnega zaznavanja ter z reproduciranjem, poustvarjanjem in ustvarjanjem
glasbenih vsebin (Marjanovič Umek 2008). Glasbena umetnost ima mnogo povezav z
matematiko. Otroci urejajo glasbila po velikosti in obliki, jih poimenujejo v vrstnem
redu, kot so jih slišali, prepoznavajo kratke in dolge ter visoke in nizke tone, ponavljajo
ritmične vzorce in podobno.

Pridobivanje matematičnega znanja ob učenju pesmi
Glede na to, da sem sama glasbeno izobražena z vrsto letnimi izkušnjami s tega
področja, je moje delo zasnovano na spoznavanju otrok z raznolikimi glasbenimi
doživetji. Prednostni cilj predstavlja doživljanje, spoznavanje in uživanje v glasbeni
umetnosti. Vse to in hkrati gradnja matematičnega védenja je zajemalo načrtovanje in
izvedbo projekta: učenje pesmi Pet gosenic v skupini 2. starostnega obdobja, v kateri so
otroci stari 3 do 5 let.

Predstavitev pesmi:

Pet gosenic šlo je na njivico orat,                     Le dve sta še ostali, pripravljeni na boj,

pa ena se spotakne in pade na osat.                 pa eno zgrabi maček, odnese jo s seboj.

Bile so le še štiri, ko so prišle na vrt,               (Prvo petje): Gosenica le ena na listu obsedi,

je ena zamižala, pojedel jo je krt.      pa pesem si zapoje, zapojmo z njo še mi.

So tri zagrizle v zelje, se eni zaleti,                    (Drugo petje): Gosenica le ena na listu obsedi,

jo slišala je štorklja, že v kljunu jo drži.      pa pesem si zapoje, ne bomo peli z njo več
mi.

Učenje pesmi Pet gosenic je potekalo po že poznanem vrstnem redu. Moji predstavitvi s
petjem ob klavirju je sledilo učenje besedila in ritmičnih vzorcev, nato pa še usvajanje
melodije in povezava vseh vzorcev skupaj. Glede na to, da se čustven odnos do pesmi
razvija in utrjuje z večkratnim ponavljanjem iste pesmi, smo to uporabili v praksi.

Besedilo je bilo otrokom razumljivo, zato so takoj pokazali pozitiven odnos do pesmi.
Prvi matematični element, ki so ga usvojili ob pesmi, je bil štetje in učenje števil.
Naslednji je bilo spoznavanje kratkih in dolgih tonov, čemur je sledilo usvajanje hitrega
in počasnega prepevanja. Večji del prvega prepevanja besedila se poje z zmernim
ritmom, ob koncu predzadnjega verza se naredi kratek premor in zadnji verz se zapoje s
počasnim tempom. Drugo prepevanje poteka par odtenkov hitreje kot prvo, zadnji verz
pa je odpet izrazito počasi. Glasnost izvajanja pesmi je povezana s hitrostjo. Zmerno
hiter tempo se poje z zmerno glasnostjo, hiter izrazito glasno, počasen ritem pa spremlja
tiho petje.
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Igrivost pesmi je otroke pritegnila že ob prvi predstavitvi, zato so se jo učili z velikim
zanosom in z ogromno mero veselja. Vsekakor je velik delež k pestrejšemu dogajanju
prinesla tudi spremljava klavirja, ko so otroci pesem obvladali do vseh potankosti, pa
so petje z ritmičnimi instrumenti spremljali tudi sami.

Uspešno medpodročno povezovanje
V svojem prispevku sem predstavila možnost medpodročnega povezovanja matematike
in glasbene umetnosti. Glasbeno izražanje prinaša neskončen niz priložnosti
pridobivanja širokega spektra znanj. Obe področji, matematika in glasba, od otrok
zahtevata vztrajnost, natančnost in iznajdljivost, zato se moramo vzgojitelji še posebno
potruditi, da pri doseganju zastavljenih ciljev izberemo ustrezna motivacijska sredstva.
Ocenjujem, da v našem vrtcu ustvarjamo idealne pogoje za uresničevanje ciljev,
osnovanih na medporočnem povezovanju vsakodnevnih usmerjenih dejavnosti.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu za vrtce. Ur.: L. Marjanovič Umek. Ljubljana: Založba Obzorja.
Marjanovič Umek, L. (2008). Sodoben vrtec: možnosti za otrokov razvoj in zgodnje učenje. Ljubljana:
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
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Matematične dejavnosti, ki nam jih
ponuja narava skozi letne čase

Povzetek
V referatu bom predstavila širok spekter iger, igralnih dejavnosti in idej, kako lahko v
korelaciji z naravo usvojimo mnogotera matematična znanja in spretnosti Narava je
čudežna in nam ponuja nešteto izzivov, spodbuja radovednost,  je otipljiva in otrokom
blizu. Če ji le malo prisluhnemo, nam ponudi pester izbor materiala, vsebin in
motivacijo za uresničevanje še tako zahtevnega matematičnega cilja.

Ključne besede: otroci, vrtec, matematika, narava.

Otroci imajo v vrtcu veliko priložnosti sodelovanja pri različnih matematičnih
dejavnostih in si tako lahko pridobijo odgovore na svoja matematična vprašanja. Svoja
matematična znanja si otrok v vrtcu pridobiva ob vsakodnevnih, spontanih dejavnostih
in prav tako tudi pri posebej načrtovanih dejavnostih, ki jih zastavi vzgojiteljica. Le-ta si
v njih ustvari pogoje za doseganje matematičnih ciljev (Marjanovič Umek 2001, 179 -
180).

Namen zgodnjega učenja matematike ni samo, da bi se otroci matematike naučili,
ampak da bi jo odkrivali. Otroci naj bi različne matematične postopke in dejstva
spoznavali s pomočjo lastnega razmišljanja in konceptualizacije. (Vrbovšek, 2009: 31).
Dejavnosti, ki jih načrtujemo za otroke pa morajo biti zastavljene tako, da otrokom
omogočajo pridobivanje novih doživetij, izkušenj in spoznanj na način, da spodbujajo
otrokov razvoj in med seboj povezujejo različna področja dejavnosti (Kurikulum za vrtec
1999).

Zima - gremo vsi na sneg!
Sneg nam ponuja pester izbor aktivnosti za uresničevanje ciljev. Izdelujemo lahko
snežene skulpture iz različnih teles (krogla, kvader, kocka) štejemo gumbe na snežaku,
ledene sveče na strehi, polnimo in praznimo vedra z lopatkami. Izdelamo lahko potičke
od največje do najmanjše s pomočjo didaktičnih posodic in nato dodamo vsaki potički
eno vejico, kamenček … prirejamo 1:1 izdelujemo led na obrobljenem kosu stekla ali
ogledala, ter se seznanjamo z verjetnostjo dogodkov in spoznavamo odnos med vzrokom
in posledico. Rišemo s toplimi prsti in delamo sledi v nastalem ledu na steklu.
Poskušamo jih narediti še v sneg, po snegu pišemo,rišemo z nogami, palico …
Dejavnostim na snegu ni omejitve.
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Kaj pa, če ni snega?  Naredimo si iglu v igralnici! Poiščemo veliko različnih škatel in jih
prinesemo v igralnico. Lahko jih pobarvamo z belo zidno barvo, oblepimo z nalepkami
ali pustimo naravne. Če je predpraznični čas, lahko matematično dejavnost povežemo
tudi z družbo in iz škatel izdelamo »darila« ki jih zlagamo na sani dobrega moža. Mizo
lahko obrnemo na glavo, in že dobimo sani, lahko pa samo ogradimo prostor s stolčki,
da omejimo prostor za sani! Otroke spodbudimo, da prinesejo najprej največje škatle, do
najmanjših in jih zlagajo na sani. S škatlami lahko naredimo iglu (v vsaki cvetličarni
vam lahko dajo podolgovate škatle od rezanega cvetja, s katerimi se zlahka sestavlja) in
nato vodimo igro, v kateri bogato uporabljamo predloge in postavljamo sebe, ali igrače
v različne položaje ter otroke spodbudimo, da rabijo izraze za opisovanje položaja sebe
ali igrače. Iz škatel lahko naredimo velik lonec, v katerem bomo talili snežene kepe. Iz
papirja oblikujemo kroglice in otroke spodbudimo, da z določene razdalje mečejo kepe
v lonec … Ob koncu igre nas čaka še dodaten izziv, kako pospravimo škatle eno v drugo.
Otrok skozi dejavnost spoznava prostor, njegove meje, zunanjost in notranjost.

Tudi garderoba je učilnica
Vsaka od nas se je že srečala s tem, da si je otrok najprej obul škornje, nato pa ugotovil,
da mora obleči še smučarske hlače, ali da je s kapo na glavi in rokavicami poskušal
obuti škornje. Izdelajmo kratko simbolno zgodbo zaporedja. Otroci lahko iz reklamnega
materiala poiščejo ustrezno fotografijo oblačila, jo prilepijo na posamezen kartonček in
oblikujejo zaporedje dogajanja na simbolni ravni (hlače, čevlji, bunda, kapa, šal,
rokavice). Če torej razvrstimo sličice z oblačili v pravilnem zaporedju in jih postavimo
na vsem vidno mesto v garderobi, jih bodo otroci zlahka prepoznali in jih iz simbolne
ravni spontano prenašali na predmetno med samim oblačenjem. Otroci se radi obračajo
na slike, ker jim ponujajo rešitev in jih usmerjajo k uresničevanju končnega cilja. Otrok
rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje, ugotavlja, da ima vrstni red
pomen, spoznava časovni trak …

Pomlad - izkoristimo luže
Dejavnost je primerna za manjšo skupino otrok, starejših od 3 let. Verjetno ni potrebno
posebej poudarjati, da otroci potrebujejo gumijaste škornje. Starši otrokom redko
dovolijo, da hodijo po lužah, čeprav je to njihova velika strast. Izpolnimo jim te želje mi.
Ne bojte se odziva staršev, saj so jim sami namensko kupili gumijaste škornje, kajne?
Poskrbite le za to, da bodo otroci pravilno obuti in če bodo morda mokri, da se takoj
preoblečejo v rezervna oblačila. Že v garderobi se pogovarjamo o verjetnosti, ali bomo
našli luže na igrišču, če je prejšnji dan ali ponoči deževalo. Najprej otroke peljemo po
igrišču in skupaj poiščemo luže. Če je okolica že suha, se lahko igramo, da smo čopiči.
Namočimo škornje v lužo in rišemo po suhi okolici. Otrok spoznava sled, odtis in
simetrijo. Lahko se igramo igro štorklja in žabe. Če otroci poznajo pesem 3 majhne
žabice, lahko za tem tri otroke postavimo pred plitvo lužo in določimo vrstni red, katera
bo prva, druga in tretja žaba. Nato zapojemo in zaplešemo ob luži, dokler v lužo ne
poskačejo vse žabe. Otroci se tako skozi igro naučijo odštevanja, spoznavajo vrstilne
števnike in število nič.

Spoznajmo tabelo
Skoraj ne poznam vrtca, ki ne bi v spomladanskem času oblikoval vzgojno
izobraževalno temo v katero je vključeno sajenje rastlin. Otroke spodbudimo in
naredimo svoje mini vrtičke – lahko v zemljo ali v mokre kuhinjske brisače in jih
postavimo na sončno polico. Če ima vsak otrok svoj vrtiček, si lahko naredi svojo
opazovalno tabelo, v katero vsak dan nariše dogajanja. Lahko označi kdaj je vrtiček
zalil, ali je ta dan sijalo sonce … Število opazovalnih pojavov pač prilagodimo starosti
otroka.
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Lahko pa naredimo tudi tri skupinske gredice in v njih posadimo enake rastline in
izvajamo eksperiment. Eno gredico postavimo na sonce in jo primerno zalivamo, čez
drugo poveznemo škatlo in jo prav tako zalivamo, tretjo pa pustimo na soncu in je ne
zalivamo. S pomočjo otrok narišemo tabelo na simbolni ravni s tremi vrsticami in za
vsak dan vrišemo dogajanja. Otrok bo tako spoznal naravne zakonitosti, hkrati pa se
seznanjal z verjetnostjo, uporabljal izraze za verjetnost, vnaprej predvideval in
napovedoval rezultat ter spoznaval vpisovanje v tabelo.

Poletje: Igra s soncem in senco
Največ časa poleti preživimo na prostem. Sonce je škodljivo, zato se mu izogibajmo. Ko
pa je še dovolj nizko, pa izkoristimo sence, ki jih riše. Lahko se s sencami igramo in
poskušamo v paru z lastnim telesom risati like. Po dva otroka se primeta za roke in jih
oblikujeta tako, da z njimi narišeta like – trikotnik, kvadrat, krog. Lahko obrišemo
sence prijatelja in opazujemo simetrijo telesa, roke, prstkov … Zapičimo palico v zemljo
in merimo njeno senco – z metrom izmerimo dolžino sence in opazovanja grafično
vnesimo na velik plakat. Otrok bo spoznal grafični prikaz in lahko primerjal prvo
merjenje z naslednjimi. Spoznal bo, da se senca krajša, kar bo grafično tudi prikazano
s padcem vrednosti. Spoznaval bo strategije merjenja, merske enote in orodja.

Igre z liki
Iz lepenke, lesa ali drugega materiala pripravimo otrokom raznovrstne like, ki jih lahko
pobarvajo sami ali izberemo barvno lepenko. Like lahko uporabimo ob kateremkoli
letnem času. Otroke spodbudimo, da se z liki najprej igrajo, ter jih tako spontano
spoznavajo. Najprej bomo iz likov oblikovali množice po barvi, kasneje po obliki.
Istovrstne bomo postavili v stolp … Nato se navežemo na poletno dogajanje in
spodbudimo otroke, da iz likov sestavljajo slike – ribice, jadrnice, ljudi, rože, hiše,
kolesa… kasneje na like prilepimo magnete, vzamemo palico z vrvico, na katero je na
koncu prav tako pritrjen magnet in že postanemo ribiči. Otroci ulovljene ribe nosijo v
vedra ali obroče, kjer jih pravilno razvrščajo po vnaprej dogovorjenih množicah. Na
koncu lahko ribice preštejemo ali s prirejanjem 1:1 ugotavljamo, katerih ribic je največ.
Skozi takšno dejavnost se bo otrok spoznaval in uporabljal imena likov, barv, spoznal
bo oblikovanje množice, klasificiral in razvrščal ter štel.

Jesen -jesensko drevo
Jesen se nas s paleto barv na drevesu in odpadanjem listov zagotovo dotakne. Otroka
motivirajo listi na tleh ali tisti, ki se vrtijo v vetru. Z listi lahko oblikujemo množice
(rumeni, zeleni, rjavi, pisani), lahko jih razvrščamo v vrsto, oblikujemo šopke iz treh,
petih listov in ugotavljamo katerih je več Lahko jih pregibamo in ugotavljamo simetrijo,
ali jih pobarvamo in odtisnemo na list papirja. Otroka lahko spodbudimo, da list obriše
in nato v obris vrisuje žilne črte, vzorce... Lahko poiščemo različne fotografije ali grafične
risbe dreves, jih prerežemo po dolžini čez sredino debla in prilepimo na velik list te
otroka spodbudimo da nariše drugo polovico. Otrok se bo seznanil z množicami,
simetrijo, uporabljal črto in ugotavljal dolžino (veje, žile na listu …).

Jesenski pridelki
Navadno nam otroci prinesejo polne košare kostanja, želoda, koruze, fižola, buč … Vsi
ti plodovi so otrokom blizu, ker jih lahko otipajo in z njimi manipulirajo. Z njimi lahko
ustvarjamo zaporedja od najbolj enostavnih (ABAB, ABCABC), do bolj kompleksnih
(ABBCCABBCC). Z najmlajšimi se lahko igramo vtikanke. V velik karton naredimo
luknje različnih velikosti in ga podložimo (z letvicami, kockami…), da ga dvignemo za
nekaj centimetrov. To bo naš vrt, v katerega bomo posadili različne pridelke in plodove.
Ker karton podložimo le toliko, da se plod nasloni na mizo, se izognemo temu, da bi
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otroci vse plodove vtikali skozi največjo luknjo. Otroci bodo med manipuliranjem
spoznavali zaporedja, strukture, velikostne odnose…

Tržnica
Če imamo možnost, jo z otroki najprej obiščemo, sicer se lahko igramo tudi trgovino.
Izdelamo si denar, pripravimo košaro, tehtnico, blagajno ali računalo , ter uredimo
»prodajno mesto« pomembno je, da se v igro vključimo kot soigralec, za začetek v vlogo
prodajalca. Posameznega »kupca« usmerjamo k razmišljanju med tehtanjem plodov, ga
spodbudimo, da prešteje plodove, ki jih je kupil, denar, ki nam ga izroča in smo pozorni,
da bogatimo otrokovo besedišče.

Med igro se bo otrok srečal z merjenjem, količinskimi odnosi na nihajni tehtnici,
spoznaval vrednost denarja in se učil šteti.

Zaključek
V referatu je nanizan pester izbor dejavnosti, ki sem jih sama sicer izvajala v
kombiniranih oddelkih. Med pisanjem sem večkrat zapisala možno poglobitev
dejavnosti za starejše otroke. Ker nam je narava skupna vsem, verjamem, da bo referat
vsaj nekomu olajšal misli na pripravo za naslednji dan. Ne bojte se, stopimo iz okvirjev
didaktičnih igrač, ki nam jih ponuja tržišče in si dovolimo živeti z matematiko na
vsakem koraku (med hojo po stopnicah, pri pripravljanju pribora, med prepevanjem in
pred spanjem), v vsakem času dneva in z vsemi materiali, ki nas obdajajo.

Literatura:
Kurikulum za vrtec. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulumu za vrtce. (2001). Ur.: Ljubica Marjanovič Umek. Maribor: Obzorja.
Učenje v območju bližnjega razvoja otrok. (2009). Ur.: Betka Vrbovšek. Ljubljana: Supra.
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Povzetek
V evropskem projektu Comenius, poimenovan Matematika skozi igro, poteka strokovna
izmenjava izkušenj med sodelujočimi vrtci sedmih držav. Dosedanji prikazi dela so
pokazali nekatere podobnosti in razlike pri organizaciji spodbudnega učnega okolja,
načinih učenja in prepletu področja matematike skozi ostala področja. Čeprav otroci
pridobivajo matematične izkušnje celostno in povsod, je morda potrebno bolj poudariti
preplet učenja skozi področje gibanja, saj nudi dobro podporo strategijam za reševanje
matematičnih problemov.

Ključne besede: sodelovanje z evropskimi vrtci, matematika, igra, spodbudno učno
okolje, mišljenje, gibanje.

Uvod
Kot vrtec, ki teži k odličnosti, razvijamo svojo profesionalnost v nenehnem iskanju
izboljšanja kakovosti strokovnega dela. Z organiziranimi strokovnimi izobraževanji ter
številni načini izmenjave pedagoških izkušenj omogočamo širši vpogled v prakso. Eden
izmed takšnih načinov izmenjave je tudi sodelovanje v dvoletnem evropskem projektu
vseživljenjskega učenja Comenius - Matematika skozi igro. V njem  sodelujemo s
strokovnimi delavci in z otroki drugega starostnega obdobja v šestih evropskih državah
(Latvija, Poljska, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Turčija).

Delo v projektu je namenjeno izmenjavi dobre prakse, razvijanju metod in tehnik učenja
matematike na igriv način, povezan z ostalimi področji dejavnosti (gibanje, jezik, narava,
družba, umetnost) ter ustvarjanju spodbudnega učnega okolja, kjer ima otrok možnosti
razvijanja lastnih učnih strategij. Izmenjava poteka v obliki mobilnosti med državami
(doslej štiri), s spremljanjem pedagoškega procesa v vrtcu gostitelja, prezentacije
načrtovanih in izvedenih aktivnosti na vsaki mobilnosti z IKT, z ustvarjanjem in
izmenjavo gradiv ter refleksijo.

V strokovni javnosti se pojavlja vse več govora o pomenu gibanja in gibalnih dejavnosti
za otrokov nevropsihični razvoj, boljšo kognicijo in hitrejše mišljenje. Glede na
dosedanjo izmenjavo izkušenj bom predstavila, kako in koliko posamezni sodelujoči
vrtci prepletajo učenje matematike skozi področje gibanja ter kakšna je njihova kakovost
spodbudnega učnega okolja.

Marija Grahek, Vrtec Zarja Celje○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Matematika skozi igro v sodelovanju z
nekaterimi evropskimi državami
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Kaj imata skupnega matematika in gibanje v vrtcu?
Matematika je v Kurikulumu (Kurikulum za vrtce, 1999) obravnavana kot samostojno
področje, vendar se aktivnosti, zaradi otrokovega celostnega dojemanja sveta in načina
učenja nerazdružljivo prepletajo (načelo horizontalne povezanosti). Gre za kompleksno
doživljanje celotnega procesa življenja in dela v vrtcu.

     Korenine matematičnega razmišljanja se pričnejo z razkošjem gibanja, ki  je otrokova
primarna potreba in gonilo razvoja. Preko gibanja postopoma zaznava, dojema,
raziskuje, obvladuje lastno telo, prostor in čas, zato je področje matematike tesno
prepleteno tudi s področjem gibanja. Ob ustreznih gibalnih aktivnostih s pomočjo
različnih sredstev spoznava barve, oblike, površine, usvaja količinske izraze, izraze za
prostorska razmerja, časovna razmerja, pri merjenju razdalje se seznanja z merskimi –
nestandardnimi in standardnimi enotami (Videmšek & Kovač, 2001).

Hitrost in učinkovitost strategij reševanja problemov
V procesu otrokovega psihofizičnega zorenja njegova aktivnost skozi gibanje ne vpliva
le na dojemanje in oblikovanje predstav in pojmov pač pa ima velik vpliv na samo
hitrost razmišljanja, ki je pomemben  dejavnik pri reševanju strategij različnih
matematičnih problemov. To potrjujejo tudi novejša raziskovanja možganskega
delovanja.

Priznani  nevroendokrinolog Rajović (Rajović, 2013), ki najnovejša medicinska odkritja
o možganih vnaša v pedagogiko, poudarja, da gibanje vpliva na razvoj in zorenje
gibalnega sistema, na razvoj in zorenje senzoričnih sistemov in njihove integracije na
nivoju osrednjega živčevja. Govori o tem, da otrok s skakanjem, z vrtenjem ter s
številnimi dejavnostmi, kjer je potrebno uravnavanje ravnotežja, aktivira vse svoje
mišice. S tem pošilja v možgane dražljaje, ki vplivajo na oblikovanje sinaps – povezav
med nevroni. Več kot jih je, hitrejše in učinkovitejše je mišljenje. Prav zato je smiselno
otroku ponuditi čim več iger, ki vključujejo gibanje in razmišljanje. V kolikor ni
dražljajev, te povezave oslabijo ali celo propadajo.  Proces je vseživljenjski, vendar
številni avtorji predšolsko obdobje poimenujejo kot kritično, saj je hitrost povezav v tem
obdobju optimalna (Bergant, 2012).

Projekt Matematika skozi igro – področje gibanja
Kot sem omenila v uvodu, je eden izmed ciljev projekta, tj. razvijanje metod in tehnik
učenja matematike na igriv način, povezan z ostalimi področji dejavnosti (gibanje, jezik,
narava, družba, umetnost). V refleksiji do sedaj izvedenih aktivnosti ugotavljamo, da je
v vseh vrtcih potekalo učenje matematike v prepletu skozi vsa področja. Področje gibanja
pa je bilo v posameznih vrtcih bolj, manj ali nič zastopana na različne načine.

a. Najpogosteje se je  uporabljala igra s pravili – gibalna igra,  kjer so otroci usvajali:

- prostor in orientacijo,

- urejanje in razvrščanje,

- števila in štetje (najpogostejša izvajana oblika),

- geometrijska telesa, like, simetrijo,

- kombinacija različnih.

b. Zanimivi so bili tudi pristopi z uporabo ritmičnih gibov (predvsem pri štetju in
orientaciji v prostoru):

- npr. štetje in ritem telesa v gibanju (štetje – ploskanje – štetje – topotanje z nogami
– štetje – korakanje – štetje – zibanje …),
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- npr. skozi različne oblike plesa ob poslušanju otroških in ljudskih pesmi (poskoči
en, dva, tri – in se zavrti …),

- npr. gibanje ob poslušanju in prepevanju (Ena mala muca, šla je na potep, daleč
čez …, Dve mali muci …),

- npr. gibanje v rajalnih igrah (po principu »Ena bela lilija, v krogu pleše deklica,
deklica se okrog vrti, pa si en`ga izvoli – poskoči enkrat, poskoči dvakrat …«)

c. Sprehodi (npr. v park – barve, oblike, štetje, prostorski odnosi …),

d. Gibalne igre v povezavi z reševanjem strategij mišljenja (npr. otroci po slikovni
predlogi rešujejo prostorske probleme - igra Arhitekt, Kača zavitih vprašanj,
orientacijski pohod …),

e. Številne vrste gibalno športnih dejavnosti (Npr. otroci z žogo ciljajo keglje. Toliko,
kot je otrok zadel (prevrnil) kegljev, toliko kamenčkov/krožcev … položi na črto/v
tabelo. V naslednjem poizkusu primerja: več – manj, šteje, sešteva, odšteva …).

Zadnji dve postavki veljata trenutno le za naš vrtec.

Prostor in sredstva - primerjava med vrtci vključeni v projekt Matematika
skozi igro
Otrokovo učenje matematike se gradi v procesu zaznavanja okolja, ki ga oblikujemo z
otroku privlačnimi, smiselnimi vsebinami in sredstvi. Spodbudno okolje mu z uporabo
vseh čutov omogoča razvoj percepcije in postopno oblikovanje pojmov o vsem, kar ga
obdaja. Senzomotorično razumevanje z zorenjem postopoma ponotranji in vgradi v
miselne predstave hkrati pa vse bolj  uporablja matematične strategije mišljenja.  Zato
je bila ena izmed prvih nalog v projektu oblikovanje spodbudnega okolja –
matematičnih kotičkov, ki smo jih v veliki večini uredili vsak na svoj način z urejanjem
in dodajanjem materialov, ki preko igre spodbujajo sistematično izkušnjo s štetjem, z
urejanjem, s primerjanjem: z didaktičnimi igrami, s telefoni, tipkovnicami, z urami,
grafičnimi in s simbolnimi prikazi, z zapisi, načrti (Japelj P., 2011). V našem vrtcu smo
pozornost oblikovanju kakovostnega učnega okolja namenili že v uvajanju kurikula.

Sodelovanje v projektu nas je spodbudilo:

- k refleksiji lastnega dela,

- načrtovanju kakovosti in

- promoviranju z namenom medsebojnega učenja.

Po izmenjavi izkušenj smo – v primerjavi z nami – zaznali zelo kakovostno učno okolje
(če izključim okrnjenost socialnega učenja) v vrtcih v Latviji - vendar le notranje okolje:

- nizki pohištveni elementi z večinoma odprtimi policami so postavljeni tako, da
razmejujejo prostor – ustvarjajo kotičke,

- materiali so načrtovani zelo premišljeno, didaktično, ki omogočajo matematične
postopke glede na vsebino in cilje,

- velika je zastopanost nestrukturiranega materiala,

- material spreminjajo ter dopolnjujejo glede na namen in cilje ter interese otrok,

- grafični,  simbolni prikazi in zapisi v igralnicah in spremljajočih prostorih so v
veliki meri v višini otrokovih oči,

- takojšnja prepoznavnost namena in tematike.
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Z bogastvom notranjega prostora zelo izstopajo od ostalega povprečja:

- vsak oddelek ima igralnico, spalnico, garderobo, mini kuhinjo,

- vrtec z enajstimi oddelki ima telovadnico, sobo za ples, za glasbo,

- novejši vrtec s šestimi oddelki poleg tega tudi lasten bazen.

Tudi specifika igrišča odstopa od ostalih:

- veliko igrišče imajo razdeljeno na toliko razdelkov, kot je skupin,

- vsak razdelek je travnat in ograjen z nizko zasajenim grmičevjem,

- opremljen je skoraj identično za vse oddelke – enaka/podobna igrala in peskovnik.

Za razliko od vseh ostalih je notranji in zunanji prostor grajen in organiziran tako, da
zelo omejuje širše socialno, medvrstniško učenje, saj prehodi med skupinami niso niti
možni niti dovoljeni. To spoznanje nas je izjemno presenetilo.

Spodbudno organizirano učno okolje (vendar le notranje) je bilo opaziti tudi v obeh
vrtcih v Romuniji. Razlika je bila v zastopanosti kupljenih didaktičnih materialov, saj
jih vrtec skoraj ne kupi (vrtec je zastonj). Opremljenost s sredstvi je tako v večji meri
prepuščena znanju in kreativnosti vzgojiteljic (igrače prinašajo starši, mnogo
didaktičnega materiala naredijo same). Pohištvo le ponekod delno razmejuje prostor,
sicer je ob zidu, ter na ta način onemogoča,  da bi bile grafične spodbude, simbolika na
višini otrokovih oči. Prepoznavnost tematike ni povsod razpoznavna. V primerjavi z
ostalimi je največja razlika v igriščih okoli vrtca:

- glede na število oddelkov so zelo majhna,

- zelo malo ali nič spodbud.

V Turčiji se prostor kot spodbuda za učenje razlikuje kar po nekaj elementih. V notranjih
prostorih opazimo:

- zaprte omare so ob stenah,

- sredstva, simbolni in slikovni material je visoko,
izven dosega otrokovih rok in višine oči,

- ves prostor je zasičen z množico vizualnih
dražljajev,

- material glede na tematiko ne spreminjajo, zato
tudi ni razpoznavna,

- nestrukturiranega materiala v igralnicah za igro
skoraj nimajo.

Z razliko od ostalih njihovo igrišče ponuja pestrejše
spodbude za učenje:

- vrt z gredicami in steklenjak sta opremljena s simbolizacijo in ponujata množico
priložnosti za učenje matematike skozi področje narave,

- različna igrala, talne poslikave in forme z liki in številkami spodbujajo učenje
matematike skozi gibanje,

- ribnik z mostičkom je spodbuda za učenje matematike skozi področje narave,
gibanja.
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Učno okolje, ki smo ga zaznali v vrtcu na Madžarskem se v nekaterih elementih precej
razlikuje od ostalih, nekaj je podobnih:

- omare s sredstvi so ob stenah,

- sredstva so na dosegu otrokovih rok in omogočajo samostojno izbiro sredstev,

- imajo zelo malo didaktičnih materialov,

- uporabljajo nestrukturiran material iz neposrednega okolja (veliko iz lesa),

- grafičnih in simbolnih prikazov, zapisov, načrtov – skoraj ni,

- tematika ni razpoznavna.

Lastnega igrišča nimajo, zato najpogosteje izkoristijo spodbude v naravi (travnik, gozd).

Ob povzetku lahko ugotovim, da imamo v našem vrtcu, skoraj v večini primerov, tako
notranje kot zunanje okolje dokaj spodbudno. V ustvarjalnih vzgojiteljih pa vedno tli
iskrica: Kaj, kako lahko naredim še bolje?

Talne igre kot spodbuda za gibalno-matematične izzive na igrišču.
Z upoštevanjem teoretičnih izhodišč, in na podlagi sodelovanja v projektu, so kot ena
izmed spodbud in obogatitev zunanjega učnega okolja, na igriščih naših enot nastale
različne talne igre. S timskim delom in participacijo otrok so vzgojiteljice pristopile k
načrtovanju in izvedbi – poslikavi in izdelavi dodatnih didaktičnih elementov za
dopolnjevanje in nadgradnjo le-teh npr. Kača zavitih vprašanj. Igre so naravnane tako,
da otroke spodbujajo k iskanju izzivov na področju gibanja (ravnotežje, koordinacija,
orientacija, preciznost …), matematike (logika in jezik, geometrija z merjenjem, števila)
ter ostalih. Aktivnosti lahko večinoma potekajo na konkretnem in/ali grafičnem nivoju.

 Dodano vrednost omogočajo takrat, kadar vzgojitelji s timskim pristopom zagotovijo
da:

- so različne vrste iger  na celotnem igrišču organizirane v manjših skupinah, kar
omogoča kvalitetnejšo interakcijo vzgojitelja z in med otroki,

- otrokom pripravijo naloge z različno zahtevnimi miselnimi izzivi (omogočajo
učenje v območju bližnjega razvoja),

- v timu, tandemu in skupaj z otroki pripravijo potrebna sredstva,

- otrokom omogočajo in jih spodbujajo k iskanju novih načinov iste igre,

- omogočajo prehod med posameznimi aktivnostmi,

- dodajajo ali odvzemajo sredstva (različni rekviziti, novi miselni izzivi …),

- dopuščajo in spodbujajo, da otroci iščejo lastne načine reševanja problemov,

- opazujejo igro, spremljajo, spodbujajo, usmerjajo.

Obstaja namreč možnost, da otroci brez spodbud odraslih ob igri ne napredujejo oz.
igro ohranjajo na isti ravni. To posledično vodi k upadu interesa in odmiku od učne
dejavnosti, saj v takih situacijah začne kmalu primanjkovati potrebnih intelektualnih
spodbud in čustvenega vznemirjenja (Juriševič, Rajović, & Drgan, 2010).

Namesto zaključka
V prispevku ni bilo moč zajeti celotnega pogleda na projektno delo, saj je zelo obsežno in
niti ni končano. Ponuja nam delček vpogleda v nekatere evropske vrtce z možnostjo
primerjave in razmisleka, kje smo. Nekatere stvari lahko spremenimo, na nekatere pa
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nimamo vpliva.

Učenje, mišljenje, gibanje, matematika – vse to so pojmi, ki si v bodoče zaslužijo več
pozornosti pri delu s predšolskimi otroki. Omenjena raziskovanja nas zavezujejo, da
svoja znanja ves čas izpopolnjujemo, razmišljamo in v pedagoško prakso vnašamo
takšne vsebine in metode, ki bodo omogočale optimalen razvoj možganskih procesov in
s tem povezanih matematičnih strategij mišljenja. Projekt se nadaljuje in se bo zaključil
konec šolskega leta 2013/14. Do takrat nas čaka še mnogo nalog, ki bodo vplivale na
dodano vrednost našemu izvedbenemu kurikulu. Opremljeni z znanjem, s timskim
pristopom in predanostjo svojemu poklicu,  marsikaj zmoremo.
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Povzetek
V prispevku predstavljava matematično dejavnost v kombiniranem oddelku 1 – 4 let. V
takem oddelku je potrebno pripraviti načrtovane dejavnosti najmanj v dveh skupinah:
za mlajše in starejše otroke v oddelku.

Ključne besede: matematika, načrtovana dejavnost, kombinirani oddelek.

Kurikulum za vrtce (1999) določa matematiko kot eno od vsebinskih področij dejavnosti
za delo v vrtcu, ker pa je Kurikulum … izvedljiv le kot celota, tudi dejavnosti s področja
matematike dobro uresničujemo le, ko jih povezujemo z drugimi področji:

• z jezikom, ko otrok spoznava imena za matematične pojme in se matematično
izraža,

• z umetnostjo, ki je brez matematike otrokom tudi ne moremo predstaviti  - od
perspektive  v likovni umetnosti do ritma v glasbi,

• do gibanja, kjer večina pogovorov zajema matematične izraze.

Matematika je torej tudi sredstvo za doseganje cilja na drugih področjih (Japelj Pavešič
2001, str. 192). Del matematike je tudi razvrščanje, ki se izraža v otroški igri preko celega
dne spontano, nenačrtovano. Odločili sva se, da za otroke pripraviva načrtovano
dejavnost matematike, preko katere bova preverili pridobljeno znanje otrok. Področje
matematike sva s tem povezali še z ostalimi  vzgojnimi področji: z umetnostjo, gibanjem
in jezikom.

Predstavitev
Sva sodelavki, ki v letošnjem šolskem letu vodiva kombinirani oddelek otrok od 1 – 4
leta. Opazovali sva otroke pri igri, ter opazili, da se radi igrajo različne didaktične igre.
Pri opazovanju otrok sva ugotovili, da se veselijo svojega uspeha. Koliko vztrajnosti in
samoiniciative so pripravljeni vložiti v svoje delo – igro, da dosežejo zastavljeni cilj.

Za otroke sva pripravili dve matematični dejavnosti v povezavi z drugimi vzgojnimi
področji. Z načrtovano dejavnostjo sva želeli preveriti tudi pridobljeno znanje na temo
jesen.

Lidija Fister in Natalija Bernik, Vzgojnovarstveni zavod Radovljica○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Razvrščanje v matematiki
Razvrščanje je ena od oblik matematike, kjer oblikujemo skupine predmetov glede na
dano značilnost. Razvrščamo glede na obliko, barvo, material, velikost … Z
razvrščanjem predmetov otroke spodbujamo k opazovanju predmetov. Odločili sva se
za razvrščanje predmetov v drevesni diagram, kjer razvrstimo predmete glede na izbrano
značilnost, oziroma njeno zanikanje. V našem primeru smo si izbrali jesenski list kot
slikopis, ki predstavlja jesen oziroma vse kar spada k jeseni/ne spada k jeseni (Hodnik
Čadež 2004).

Vloga vzgojitelja pri načrtovanju matematične dejavnosti
Pri načrtovanju matematičnih dejavnostih ima vzgojitelj pomembno vlogo, saj mora
dobro poznati razvoj otroka in njegove sposobnosti, da ve kako zahtevno nalogo mu
lahko ponudi. Pri povezovanju matematike z drugimi vzgojnimi področji je možno
razvijati otrokove spretnosti, ob katerih se otrok dobro počuti, biti mu morajo v veselje
in zadovoljstvo hkrati pa otroku omogočiti uspeh ob zastavljenih ciljih. Naloga
vzgojitelja je, da otroke pri nalogah spodbuja, da začeto nalogo opravi do konca in s tem
doživi uspeh (Kurikulum za vrtce 1999).

Vzgojitelj se mora zavedati, da se matematika v praksi povezuje z drugimi področji. Pri
izvedbi matematičnih dejavnostih mora upoštevati naslednje zakonitosti:

- matematična dejavnost zahteva od otroka več kognitivnega mišljenja, zato ne
sme trajati predolgo,

- vzgojitelj otroku postavi natančna, razumljiva navodila, otrok lahko tako
natančno reši nalogo in se pri tem ne zmede,

- matematika  otroka uči za življenje, za vsakodnevno uporabo,

- vzgojitelj naj spremlja razvoj otroka, na podlagi tega se odloča za zahtevnost
matematičnih nalog (Priročnik h Kurikulu za vrtce 2001).

Primera matematičnih dejavnosti v povezavi z drugimi področji

Jesenski listki
Najin kombinirani oddelek obiskuje 19 otrok, zato sva otroke razdelili v dve skupini in
sicer na skupino otrok starih od 1 – 2 let, ter skupino otrok starih od 3 – 4 let.

Z otroki prve skupine je vzgojiteljica izvedla matematično dejavnost, kjer so otroci
razvrščali prave jesenske liste, ki so jih sami nabrali na igrišču. Liste so razvrstili na
velike in majhne v dva obroča, ki sta bila označena z velikim in majhnim jesenskim
listom. Otroci so liste pravilno razvrstili v obroča, le en otrok je potreboval malo
spodbujanja s strani vzgojiteljice, da je nalogo pravilno opravil. Dejavnost razvrščanja
listov so večkrat ponovili. Za zaključek dejavnosti je vzgojiteljica otroke povabila h
gibalni dejavnosti z jesenskimi listki, spremenili so se v ježke, ki prenašajo jesenske
listke.

Drevesni diagram
Druga skupina otrok starih od 3 – 4 let je ob vodenju vzgojiteljice razvrščala sličice o
jeseni v drevesni diagram. Vzgojiteljica je na steno pritrdila plakat - drevesni diagram,
označen z jesenskim listom  in  s prečrtanim jesenskim listom (slikopis). Otrokom je
razložila pravila igre, kako pravilno razvrstiti sličice, ki se nanašajo na jesen/ se ne
nanašajo na jesen. V mesecu oktobru smo  opazovali dogajanje v naravi (drevesa, listki…)
vključili pa smo tudi vsebine z drugih vzgojnih področij na temo jesen. Iz vseh izvedenih
dejavnosti o jeseni sva želeli z didaktično igro - razvrščanjem v drevesni diagram,
preveriti pridobljeno znanje otrok. Otrok je iz sličice razbral na katero stran drevesnega
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diagrama pravilno razvrsti sličico. Večino otrok je nalogo uspešno opravila. Le dva
otroka sta bila v dilemi na katero stran drevesnega diagrama razvrstiti sličico. S
pomočjo ostalih otrok in vzgojiteljice sta nalogo razumela in pravilno rešila.

S prehodi iz dejavnosti področja matematike na druga vzgojna področja (umetnost,
gibanje, jezik) ni bilo zaznati težav, otroci so ob ponovnem povabilu k matematični
dejavnosti nadaljevali z razvrščanjem sličic v drevesni diagram.

Zaključek
V najinem članku spodbujanje matematičnega mišljenja v povezavi z enim ali več
drugimi vzgojnimi področji dejavnosti, sva želeli predstaviti najine ugotovitve. S samo
dejavnostjo so otroci utrdili že osvojeno znanje in pridobili nova znanja s področja
matematike, ter drugih vzgojnih področij. Zvedavost otrok se je pokazala že ob sami
pripravi prostora in materiala saj je to pomenilo otrokom izziv, le kaj bomo delali. Otroci
imajo zelo radi dejavnosti, ki so malce drugačne, nevsakdanje. Vedno znova pričakujejo
nove izzive in se veselijo svojih potrditev, da zmorejo uspešno opraviti nalogo. Z
učenjem, igro pri matematični dejavnosti razvijajo matematično mišljenje in se tako
dan za dnem razvijajo tudi na preostalih vzgojnih področjih. Meniva, da je matematično
mišljenje potrebno spodbujati na omenjeni način, saj le tako pripomoremo k
celostnemu razvoju otroka.
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Povzetek
V svojem referatu Vam bom predstavila, kako otroci igraje pridobivajo prve izkušnje z
matematiko v vrtcu. Naloga vzgojiteljev v vrtcu je, da razvijamo otrokove čute  in ga
aktivno vključujemo v spoznavne procese načrtovane dejavnosti. Najboljše je, če je to
igra. Mi smo jo poimenovali kar matematični sprehod.

Ključne besede: matematika, predšolski otrok, razvrščanje, številke, merjenje.

Pomen matematike v predšolskem obdobju
Otrok se v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj sreča z matematiko. Števila, oblike,
orientacija v prostoru in merjenje so vsebine, ki jih srečuje tako rekoč na vsakem koraku.
Otrok si vsebine iz matematike tudi precej priredi. Tako na primer triletni otrok »šteje«
ena, dve, tri, pet, sedem, enajst, trinajst in je s svojim »štetjem« prav zadovoljen ter ga
vedno znova na enak način uporablja. Zanj tudi ni bistvene razlike med kvadratom in
kocko (Hodnik Čadež, 2002, str. 5).

Otroka začnemo že kmalu seznanjati z matematiko in sicer tako, da naštevamo števila,
ga seznanjamo z velikostnimi odnosi, npr. večji, manjši, … z orientacijo v prostoru,
različnimi oblikami … Pri tem je nujno upoštevati interes, izkušnje in predznanje otrok.
Tako se otroci ob reševanju realnih matematičnih problemov učijo o matematičnih
pojmih in strategijah (Hodnik Čadež 2002).

Matematični sprehod v vrtcu
Matematika naj bi bila v vrtcu preko otroke igre predvsem zabava. Vsekakor moramo
otroku ponuditi v prostoru dovolj spodbud, pri tem je še kako pomembna vloga
odraslega,vzgojitelj mora paziti na govor in na dobro motivacijo. Dejavnosti morajo biti
zanimive in igrive, otroku ponudimo dovolj manipulacije s predmeti.

Poglavitne metode:

• igra, kot lastna aktivnost – izkušenjsko učenje,

• opazovanje,

Sabina Kananović, vzg., Vzgojnovarstveni zavod Radovljica○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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• razlaga,

• izkušenjsko učenje ( lastna aktivnost).

Ker imam letos skupino otrok, ki bodo naslednje leto prvošolci, sva se s sodelavko
odločili,da bomo vključili v vsakodnevno rutino »matematični sprehod«. Ni bilo težko,
saj je matematika spremljevalka vsakega trenutka, ne da bi se tega otroci sploh zavedali.
Prav to nam je omogočilo učenje matematike na nevsiljiv, otrokom privlačen in igriv
način. Vpeljava matematičnih vsebin poteka tako,da izhajamo iz otrokovega okolja in
vsebine vpeljemo preko treh nivojev:

• konkretni nivo,

• grafični nivo,

• simbolni nivo.

Merjenje
Najbolj konkretno in privlačno za otroke je bilo merjenje njih samih med sabo in
primerjanje. Dokazovali smo merjenje kar na konkretnem primeru – merjenje dečkov
med seboj in merjenje deklic med seboj;ter obe skupini najprej posamično razvrstili in
nato še skupaj.

Tudi urejanje po velikosti ali po barvi in hkrati upoštevanje zaporedja jim ni delalo
težav. Morda so bile deklice za odtenek uspešnejše. Dečkom se je včasih malo mudilo in
so spustili kakšno barvo ali pa izbrali dva podobna elementa namesto različna. Deklice
so si vzele več časa in so počasi in natančno vse uredile.

Res pa je,da imajo več izkušenj iz urejanja pobarvank in nalepk v albumih, ki jih
prinašajo s seboj v vrtec. Rade se potrudijo, da je vse lepo in tako kot mora biti.

Najbolj zanimivo je bilo otrokom razvrščanje po dveh lastnostih s pomočjo drevesnega
prikaza. Urejanje ali seriacija je operacija, s katero uredimo elemente v množici glede na
intenzivnost lastnosti – npr. od najmanjšega do največjega, ali številke ločimo od črk,
ali modre ločimo od rdečih. S pomočjo take klasifikacije otroci radi urejajo ne le po eni
lastnosti,temveč tudi po dveh različnih.

V drevesni diagram smo najprej uvrstili črke in številke, nato pa smo jih še dodatno
razvrstili po štirih različnih barvah.

Razvrščanje na slikovnem nivoju je otrokom najlažje,saj konkretne predmete razvrstijo
v določen stolpec.
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Matematiko bodo otroci lažje spoznavali s povezovanjem drugih področij kurikula, ki
so   otrokom verjetno bolj blizu kot matematika sama. Otrok se sam odloča in izbira
predmete, ki mu bodo pomagali pri reševanju matematičnih nalog. Dobro je, da izberemo
take dejavnosti, področja in predmete, ki so otrokom blizu oz. so jim všeč in jim bodo v
pomoč.

Zaključek
V vrtcu vsaka vzgojiteljica kmalu ugotovi, da so otroci na vseh področjih veliki
raziskovalci. Vzgojiteljice smo tiste, ki jim moramo ponuditi to možnost, da razprejo
svoja krila. Vloga vzgojitelja je, da pred otroka postavi izziv, ki bo spodbudil njegovo
vedoželjnost in se ga bo otrok lotil z veseljem. Prav je da, opazujemo in analiziramo
napredek otrok, ga beležimo in si zastavljamo nove cilje in naloge, ki nam bodo
pomagale, da bodo otroci postali samozavestnejši in bo njihovo bivanje v vrtcu prijetno.

Literatura:
Kurikulum za vrtce (1999) Ljubljana: Ministerstvo za šolstvo in šport, Urad RS za šol.
Hodnik Čadež, T. (2002) Cicibanova matematika, priročnik za vzgojitelja
Hodnik Čadež, T., Rožmanec, C. (2002) Cicibanova matematika. Ljubljana: DZS.
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Spodbujanje matematičnega mišljenja
v povezavi z več področji
(jezik, gibanje, narava, umetnost)
v prvem starostnem obdobju

Povzetek
V skupini otrok, starih od enega do treh let, sem izvedla dejavnosti, s katerimi sem
matematiko povezovala z drugimi področji. Osredotočila sem se na spoznavanje
velikostnega odnosa velik majhen. Otroci so ga spoznavali v povezavi z jezikom (zgodba
Veliki in Mali zajec), z gibanjem (razgibavanje z obroči in žogami), z naravo (polnjenje
posod z rižem), z glasbo (ritmično spremljanje izštevanke z lastnimi inštrumenti) in z
likovno dejavnostjo (oblikovanje slanega testa).

Ključne besede: matematično mišljenje, jezik, narava, gibanje, umetnost, velikostni
odnos.

Uvod
Matematika je del vsakdanjega življenja. Z njo se srečajo že najmlajši otroci tako doma
kot v vrtcu. Pomembno je, da v vrtcu razvija matematično mišljenje z usmerjenimi
dejavnostmi in da izkoristimo za to tudi spontane dejavnosti. Matematične pojme usvaja
v povezavi z jezikom, gibanjem, naravo in umetnostjo.

Matematika in igra
V vrtcu se otrok uči matematiko z igro. S poizkušanjem in ponavljanjem pride do rešitve.
Vzgojiteljica uporablja tisto okolje, ki ga otrok pozna. Z igro se otrok zabava, istočasno
razvija svoje mišljenje in usvaja matematične pojme (Marjanovič Umek 2008).

Otroci imajo veliko priložnosti za razvoj matematičnega mišljenja z reševanjem
različnih matematičnih vprašanj. Matematiko se uči po delčkih, korak za korakom.
Med najprimernejše načine vključevanja matematike spada igra z otrokom, in sicer
tako, da se vzgojiteljica aktivno vključi v igro, jo bogati z matematičnimi cilji in izrazi
(Marjanovič Umek 2009).

Vzgojiteljica prepozna ustrezne cilje, ki so podlaga za nadaljnje načrtovanje dejavnosti,
s spremljanjem in opazovanjem otrok pri igri (prav tam).

Poskrbeti mora za smiselno povezavo področij, pri tem ne sme zanemariti otrokovih
interesov. Izhajati je treba iz problemskih situacij, ki so vezane na vsakdanje življenje
(Hodnik Čadež 2002).
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Matematika v kurikulumu
Otrok se sreča z matematiko najprej v dnevni rutini: ko pregleduje, razvršča in
pospravlja igrače, jih prešteva in primerja ter se o njih pogovarja. Sreča se tudi s simboli,
tako da prepozna svoj znak v garderobi. Pri vsakdanjih dejavnostih spozna, da je
nekatere probleme s pomočjo matematike in matematičnega mišljenja možno raziskati
hitreje. Vedno znova se spopada s problemi in išče nove rešitve (Kurikulum za vrtce
1999).

Pri matematičnih dejavnostih imata vzgojiteljica in pomočnica pomembno vlogo, saj
morata iskati zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka v vrtcu in doma.
Na osnovi opazovanja otroka in upoštevanju njegovih razvojih značilnosti načrtujeta
zahtevnost dejavnosti. V pogovoru z otroki uporabljata matematične izraze, štejeta,
opišeta načine reševanja problemov ipd. Pri tem morata upoštevati nekatere pomembne
zakonitosti: kratkotrajno koncentracijo otrok in popolno zbranost vzgojiteljice oziroma
pomočnice, učinkovitost individualnega pogovora, potrebnost matematike v
vsakdanjem življenju, načrtovanje težavnosti matematičnih dejavnosti na osnovi
opazovanja oziroma spremljanja otrokovega napredka (Marjanovič Umek 2009). Otrok
se mora pri matematičnih dejavnostih dobro počutiti, nuditi mu morajo zadovoljstvo,
doživeti mora uspeh.

Razvoj matematičnega mišljenja
Razvoj mišljenja, tudi matematičnega, je največ raziskoval Piaget. Ugotovil je, da razvoj
vedno poteka v dveh procesih istočasno, in sicer z asimilacijo vključuje nove izkušnje v
obstoječe strukture, z akomodacijo pa prilagaja stare strukture novim informacijam
(Labinowicz, 1989). Na podlagi raziskovanja je z opazovanjem ugotovil, da otrok in
odrasel različno pojmujeta. Na otrokov način mišljenja vplivajo zunanji in notranji
dejavniki. Piaget otrokovo mišljenje razdeli v štiri stopnje. Nas zanima samo prva od
pripravljalne predlogične stopnje, to je senzomotorična. Zanjo je značilno usklajevanje
fizičnih dejavnosti in predpredstavna in predverbalna stopnja (Labinowicz 1989). Svoje
logično mišljenje v zvezi s predmeti izražajo otroci še preden obvladujejo jezik. Podlago
za pojav govora pripravlja logika, ki vse do sedmega leta vpliva na širjenje otrokovega
besedišča.

Matematika v povezavi z drugimi področji
Zaposlena sem v vrtcu, delam v heterogeni skupini otrok, starih od enega do treh let.
Skupina šteje 12 otrok, od tega jih je šest starih od enega do dveh let, ostalih šest je
starih več kot dve leti.

Matematika in jezik
Otrokom sem posredovala zgodbo Veliki in Mali zajec, v kateri se večkrat pojavita pojma
velik in majhen. V zgodbi se otroci srečajo tudi s štetjem, barvami in oblikami, pa tudi s
predlogi.

Matematika in gibanje
Pojme, ki so jih otroci pridobili ob zgodbi, smo nazorno prikazali z gibanjem, in sicer z
obroči, v katere so otroci stopali, skakali, tekli in se skoznje plazili. Obroči so bili veliki
in majhni in tudi različnih barv. Skakanje v obroče so obvladali samo otroci, stari dve
leti ali več. Nadaljevali smo z žogami. Tudi žoge so bile velike in majhne. Utrjevali so
tudi pojem oblika. Razvrščali in prirejali so žoge k obročem.

Matematika in narava
Na terasi so otroci z rižem polnili velike in majhne posode z uporabo velikih in majhnih
žlic. Ugotovili so, da moramo za polnjenje z majhno žlico večkrat zajeti riž. Starejši
otroci so pri polnjenju posod šteli žlice.
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Matematika in umetnost
Otroci so izrekali izštevanko (Ena, dva, kdo korakati že zna) in ob njej korakali z velikimi
in majhnimi koraki, s ploskanjem, z udarjanjem po kolenih in s topotanjem po tleh.
Nekateri starejši otroci so že uspešno ujeli ritem.

Otroci so že pri pripravi slanega testa, iz katerega so izdelovali velike in mahjne žoge ter
velike in majhne kače, preštevali lončke moke, soli in vode. Ob tem so se srečali s
pojmoma poln in prazen.

Matematika: velikostni odnos: velik – majhen
Odnos velik – majhen so otroci spoznavali z razvrščanjem in prirejanjem igrač. Velike
igrače so dali k velikemu medvedu, majhne k majhnemu. Poskusila sem tudi z
razvrščanjem v Carrollov diagram. Aplikacije velikih in majhnih korenov so morali
razvrstiti na ustrezno mesto na diagramu, v polje velik so dali velike korene, v polje ni
velik pa majhne. Tega niso bili sposobni niti starejši otroci, ker je preveč abstraktno.

Zaključek
Otroci so pri matematičnih dejavnostih v povezavi z drugimi področji, ki so potekale
preko igre, uživali. Bili so motivirani, tako da jih je šest pravilno pokazalo, poimenovalo
in razvrstilo predmete. Od teh petih otrok ena deklica še ni bila stara dve leti. Mlajši niso
uspeli narediti ničesar od tega.

Otroci te starostne stopnje si oblikujejo velikostne odnose na osnovi vidne predstave.
Ali je nek predmet velik ali majhen, zna povedati že dveletni otrok (če ima dovolj razvit
govor). S pojmoma velik, majhen poimenuje tudi dolžino, širino in višino.

Literatura:
Hodnik Čadež, T. (2002). Cicibanova matematika (priročnik za vzgojitelje). Ljubljana: DZS.
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
Labinowicz, E. (1989). Izvirni Piaget: Mišljenje, učenje, poučevanje. Ljubljana: DZS.
Marjanovič Umek, L. (2008). Otrok v vrtcu: Priročnik h Kurikulu za vrtce. Maribor: Obzorja.
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Načrtovane in spontane dejavnosti na
področju matematike v oddelku 2-3
letnih otrok

Povzetek
Otrok si v vrtcu pridobiva matematična znanja in izkušnje ob vsakodnevnih spontanih
dejavnostih in pri posebej načrtovanih dejavnostih, s katerimi strokovna delavka
ustvari pogoje za doseganje ciljev na področju matematike. V svojem prispevku želim na
kratko osvetliti pomen načrtovanja in izvedbe  matematičnih  dejavnosti za otroke  v
starosti 2-3 let  z ustreznim  dopolnjevanjem in povezovanjem  spontanih dejavnosti
(igra,manipulacija s predmeti) in načrtovanih – vodenih dejavnosti,  obogatenih z
matematičnimi cilji.

Ključne besede:  matematika, igra, vrtec, matematične vsebine, vsakodnevne  dejavnosti,
razvoj,

Uvod
Načrtovanje strokovne delavke vsebuje tako predvidevanje razvoja spontane otrokove
igre in njegovo obogatitev z matematiko kot za izbrane matematične cilje načrtovanje
dejavnosti in načrtno ponujanje priložnosti za uporabo matematičnih spretnosti,
govora in mišljenja. S prepletanjem načrtovanih dejavnosti s spontanimi, s kritičnim
razmišljanjem o tem, lahko strokovna delavka  ustvari močno in odzivno učno okolje.
Pomembno je, da so dejavnosti načrtovane na osnovi temeljitega poznavanja in
razumevanja otrokovega razvoja in potreb.

Splošne značilnosti področja matematika v kurikulu
Otrok od rojstva do vstopa v šolo spoznava matematična dejstva, se uči matematiko
uporabljati ter razvija matematično mišljenje in sklepanje. Za področje matematike je
značilno še, da otrok razvija svoje znanje, spretnosti in mišljenje v vseh okoliščinah
svojega življenja. Za vzgojitelja je torej neizbežno poznavanje stanja razvoja ali znanja
posameznega otroka in prilagajanje sodelovanja njegovim trenutnim potrebam (Japelj
Pavešič 2009). Bistvo matematičnih aktivnosti, ki jih ponudimo otroku, je v tem, da so
čim bolj povezane z njegovim vsakdanjim okoljem. Vodilna metoda matematičnih
aktivnosti je metoda igre. Vse matematične aktivnosti mora vzgojitelj načrtovati skozi
igro oziroma tako, da se otrok matematiko igra. Pri zgodnjem poučevanju matematike je
pomembno igranje z otrokom. Dobro je, da se vzgojitelj vključi v otrokovo igro, vendar
mora pobuda za igro ostati otrokova. Otrok mora imeti dovolj časa za igro, kajti le tako
pride do nove matematične izkušnje (Kroflič idr., 2001).
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Učenje matematike v predšolskem  obdobju

- Matematično znanje se razvija postopoma, na temeljih obstoječega znanja.
Matematični svet naj bo otroku predstavljen konkretno, nazorno, neabstraktno,
vezano na življenjsko izkušnjo.

- Vsak matematičen pojem vpeljemo najprej na konkretnem nivoju, nato na
slikovnem in nazadnje na simbolnem nivoju.

- Otroci potrebujejo raznolike matematične izkušnje.

- Matematične izkušnje morajo biti smiselno vključene v prijetne aktivnosti.

- Motivacija za ukvarjanje z matematiko je bistvenega pomena.

- Odrasli naj pomagajo otroku s pazljivim opazovanjem, pogovorom, razlago
(Hodnik Čadež 2004).

Za učenje so pomembne vse izkušnje in socialne interakcije v vrtcu, ki jih je otrok v
vrtcu deležen. Sodobni kurikuli poudarjajo, da se otrok ne uči le na osnovi načrtovanih
in s strani vzgojiteljice usmerjenih dejavnosti. Vsaj toliko je za učenje pomembna igra in
druge dejavnosti, ki si jih otrok sam izbere. V High/Scope kurikulu (Hohman in Weikart
1995) prav tako gledajo na učenje kot na socialno izkušnjo, ki vključuje pomembne
interakcije med otrokom in odraslim. Zagovarjajo mnenje, da se otrok najbolje uči,
kadar prosto komunicira z vrstniki in odraslimi. Socialne izkušnje si pridobiva v
vsakodnevnih aktivnostih, ki jih sam izbira in načrtuje, ter v aktivnostih, ki jih spodbudi
vzgojiteljica, a mu omogočajo izbiro in individualno izražanje (prav tam, str. 16).

Kakovost znanja
Poučevanje  in obravnavanje načrtovane teme  prilagodimo otroku.  Že pri majhnih
otrocih načrtujemo okolje, ki ga spodbuja, da  sam raziskuje, se uči in ustvarja. Prav to
pa omogoča izvajanje dejavnosti v  kotičkih, kjer  otroci pokažejo znanje na različne
načine z raznovrstnimi oblikami dela, odrasli pa lažje sledijo, preverjajo osvojeno in
ocenijo razvojni napredek otrok.. Prav načrtovanje različnih oblik izvedbenih načinov
in možnost, da otrok  sam izbere način sodelovanja omogočata vsakemu otroku doseči
uspeh na razvojno ustrezen način. Tovrsten način izvedbe vzgojno izobraževalnega
dela nudi vsem otrokom, da imajo možnost pridobiti predznanje, veščine in pristope, ki
so potrebni za končno dejavnost, ki predstavlja rezultat – otrok ve, zna in zmore.

Spontana – svobodna izbira dejavnosti
Vsak  dan se po jutranjem pogovoru z otroci začne s svobodno izbiro dejavnosti, kar
pomeni svoboda interesov in izbira materialov v »pripravljenem okolju«; t. j. prostovoljno
odločanje za igro v pripravljenih kotičkih na obravnavano temo. Svobodna izbira
dejavnosti daje otrokom možnosti samostojnejšega odločanja in neposredne
komunikacije z vrstniki in odraslimi v oddelku. Tovrsten način dela ustvarja  priložnost
za socialno učenje, hkrati pa otroku omogoča, da izbrano temo v mesecu dni obdela
tako izčrpno, kolikor je to pomembno za njegov razvoj.

Prepletanje načrtovanih in spontanih matematičnih dejavnosti
Načrtovana dejavnost je vezana na področje dejavnosti, obravnavano vsebino - temo,
vlogo otrok  in na vlogo odraslih.  Pri načrtovanih dejavnostih se npr. uvajajo tiste
vsebine in načini dela, ki jih otroci v času svobodne izbire dejavnosti poglabljajo in
razširijo.

Prvi korak pri načrtovanju vsebine je odgovor na vprašanje »Kaj naj bi se otroci naučili?
Kaj naj bi znali, zmogli, obvladali ob koncu obravnavane teme?« Predvidevanja o vlogi
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otrok ob obravnavi načrtovane teme,zahteva konkretizacijo ciljev in dober premislek,
kako okrepiti uporabo različnih sredstev, pripomočkov.

Za pridobivanje izkušenj lahko ustvarimo  načrtovane (bolj strukturirane)  pogoje za
delo  in kotičke kjer se odvijajo spontane oblike. Vodene dejavnosti in svobodna izbira
dejavnosti se medsebojno prepletata. Izhodišče za delo lahko predstavlja tako ena kot
druga oblika. Pri svojem delu omogočam naravno prepletanje spontanih in načrtovanih
dejavnosti otrok. Skrbim za bogato ponudbo dejavnosti, ki jih po Kurikulumu za vrtce
(1999) razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in
matematika. Vzgojno delo gradim na otrokovih doživetjih, ponujam jim različne
miselne izzive in jih vodim v procesu učenja.

Primer iz prakse (povzeto iz mesečnega načrtovanja november 2013)
Prav s prostorsko ureditvijo  damo otrokom možnost in priložnost, da preko aktivnosti,
ustvarjanja in igre osvajajo  matematično znanje na njim dostopen, individualen
način.S pomočnico sva planirali  okvirni načrt, katerega sva  prilagajati glede same
izvedbe.

Načrtovane in izvedene dejavnosti s področja matematike na vzgojno-izobraževalno temo
»oblačila«

Ko sem razmišljala, kaj je pomembno da otroci po obravnavani temi znajo, razumejo in
so sposobni narediti, sem predvidela pričakovane rezultate z upoštevanjem razvojnih
zmožnosti otrok. Pri  oblikovanju izvedbenih oblik dejavnosti v oddelku sledim svojemu
razvojnemu konceptu s ciljem, da ustvarim bogato učno okolje , razmislim o možnostih
učenja otrok,  osmislim dejavnosti otrok in odraslih in udejanjam načine spoznavanja
, da otrok poveže objekt opazovanja z  namembnostjo.
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Kaj so otroci pridobili na področju matematike?
Znajo se igrati igrice, pri katerih štejemo. Se orientirajo v prostoru glede na sebe , druge
osebe, predmete. Znajo oceniti velikost kupčkov konkretnega materiala, opaža količino
malo – veliko.

Znajo razdeliti material po eni lastnosti (iz vrečke v skupine – škatle). Oblikujejo
zaporedje dveh elementov. Klasificirajo oz. razporedijo identične oblike in barve v
ustrezne skupine, ko jim pokažemo, razvrščajo logične naloge po dveh lastnostih
(npr.«poišči rdeč pulover«). Sestavijo sliko iz dveh delov. Klasificirajo oz. razporedijo
identične oblike in barve v ustrezne skupine.

Nadaljujejo/sestavljajo vzorec konkretnih predmetov.

Matematiko sem  otrokom skušala predstaviti na zanimiv, igriv, sproščen način s
prepletanjem spontanih in načrtovanih dejavnosti. Prav to prepletanje  dejavnosti
ponuja aktivno/spontano učenje otrok ob igri.
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Matematično mišljenje v povezavi z
vsakodnevnimi dejavnostmi

mentorica: mag. Marjeta Domicelj

Kazalo poglavja:
236... Vsak dan je povezan z matematiko
239... Matematika v dnevni rutini otrok v oddelku prvega starostnega obdobja
242... Danes sem tvoja desna roka
245... Pogled na svet z matematičnimi očmi
249... Spodbujanje matematičnega mišljenja pri otroku s posebnimi potrebami
252... Prisotnost otrok v vrtcu
254... Predstavitev projekta moje telo v povezavi z matematiko
258... Raziskovalna igra z odpadnimi materiali v povezavi z matematiko
262... Ustvarjanje matematičnih ciljev z uporabo raziskovalnega kroga
266... Matematika v igri, igra v matematiki
269... Vesela matematika
272... Grafični prikazi v vrtcu
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Vsak dan je povezan z matematiko

Povzetek
Otroci v vrtcu imajo veliko priložnosti sodelovanja pri različnih matematičnih
dejavnostih. V igri in v vsakodnevnih opravilih otrok  pridobiva izkušnje, spretnosti in
znanja. Za matematične igre uporablja vsakdanje okolje, predmete in priložnosti. Ob
vsakodnevnih opravkih se otrok zave, da je matematika potrebna za vsakdanje življenje.

Ključne besede: matematika, otrok, vsakodnevne dejavnosti.

Otrok rad prešteva, razvršča, primerja svoje igrače, oblačila, obuvala, vsakdanje
predmete, jih opisuje, poimenuje in se o njih pogovarja.  Z matematiko se otrok srečuje
vsakodnevno. Različne dejavnosti v vrtcu otroka spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih
opravilih pridobiva različne izkušnje, spretnosti in znanja. Vse to otroka zabava, veseli
se svojih uspehov in dosežkov. Ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je
moč nekatere naloge in vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja
matematične strategije mišljenja. Vesel je, ko najde rešitev, zato praviloma išče nove
situacije, ki so vsakič znova izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditve
njegovega načina in smeri razmišljanja. Pomembno je, da se otrok tudi v vrtcu z
matematiko ukvarja v igrah in vsakodnevnih dejavnostih. Pri doseganju znanja in
izkušenj pričakuje pomoč odraslega, saj mu skuša pogosto ugajati in svoje matematično
znanje pokaže v igri, ko ga sam potrebuje.

Matematično okolje
Otrok v vrtcu opazuje okolje: igralnico, garderobo, ki mu ponuja novo znanje v obliki
sporočil. Ima priložnost, da sreča zapise števil, zapise datumov, simbole, grafične
prikaze, meritve, različne primere geometrijskih teles in likov. Ta sporočila otroku
pomagajo razumeti, na kakšen način je matematika del vsakdanjega življenja.V
garderobi ima vsak otrok svoj simbol in ime nad obešalnikom za oblačila. Na vratih
igralnice je simbol skupine. Na oglasni deski je prostor za obvestila, sporočila staršem,
jedilnik. V toaletnih prostorih so simboli za umivanje rok.

V igralnici so različna sporočila na stenah, omarah: prave in papirnate ure, ura iz
blaga, koledar, plakati ali slike s številkami, različni zapisi. Urejeno matematično okolje
pomeni, da vzgojiteljica okolje prilagaja in spreminja glede na potrebe in zanimanje
otrok v skupini.
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Dobro opremljena igralnica daje obilo možnosti, da otrok raziskuje, zbira, organizira,
gradi. Vse to so aktivnosti, ki vsebujejo matematično mišljenje.

Vsakodnevne dejavnosti v vrtcu

Prihod v vrtec
Otrok svoja oblačila obesi na obešalnik s svojim simbolom in imenom. Čevlje pospravi
na polico pod oblačila. Priložnost za spoznavanje načela enega k enemu: ena kljukica
za eno jakno. Svoj prihod označi z leseno kljukico, na kateri ima svoj simbol in jo
prestavi iz slike dom na sliko vrtec – simbol skupine. Otrok prešteva prisotne in odsotne
otroke.

Obroki
Vsak dan pred zajtrkom izberemo dva dežurna, eno deklico in enega fanta. Dežurna
skrbita za pomoč pri razdeljevanju pribora, skodelic, krožnikov, prtičkov. Otrok vadi in
se uči načela enega k enemu: en otrok - en stol, ena skodelica, en krožnik, en prtiček,
ena žlica, ena vilica. Po obroku vsak otrok pospravi svoj pribor, skodelico, krožnik in jih
pravilno razvrsti v posode za umazano posodo.

Obroki so priložnosti za manipulacijo z objekti, ki jih je potrebno šteti. Pripravljanje
mize pa je stvar, ki jo ponavljamo vsak dan.

Igra
Otrok se uči matematiko, ko se igra. Opazuje osebe okoli sebe in se uči s ponavljanjem.
Bere knjige, gradi hiše, ceste, vozi avtomobile, kuha, pere, skrbi za dojenčke, se pogovarja
po telefonu … Za matematične igre v vrtcu uporablja vsakdanje okolje, predmete,
priložnosti in ob tem kar počne, dela z veseljem. Po končani igri je potrebno igrače
pospraviti in otrok se nauči, da sodijo kocke v zaboj s kockami, knjige na knjižno polico,
avtomobili v zaboj z avtomobili … Najprimernejši način zgodnjega poučevanja
matematike je igranje z otrokom, kjer vzgojiteljica obogati igro z matematičnimi cilji.

Bivanje na prostem
Bivanje na igrišču je velikokrat namenjeno prosti igri ali splošni aktivnosti, ki je odličen
način pridobivanja konkretnih matematičnih izkušenj za otroka. Vsaka aktivnost, ki
vključuje ritmične gibe telesa, se lahko uporabi za preštevanje (hoja po stopnicah,
guganje, skakanje, hopsanje, brcanje žoge). S konkretno, fizično izkušnjo se otrok skozi
igro uči preštevanja in prepoznavanja števil. Na prostem otroci lahko rišejo kroge s
palicami v pesek, merijo razdalje, štejejo, zbirajo in razvrščajo, se pogovarjajo o
lastnostih najdenih predmetov, iščejo primere matematičnih teles, vadijo prostorske
pojme …
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Sprehod
Otroci iščejo in obuvajo levi in desni čevelj, štejejo gumbe, pogovarjajo se o vzorcih in
barvah na oblačilih, opazujejo in štejejo predmete, ki jih srečajo. Sprehod je primerna
priložnost za napovedovanje dogodkov in uporabo izrazov veliko, malo, več ter manj.

Priprava na spanje ali počitek
Področje matematike se kaže v razporejanju ležalnikov, dogovorov, kje bo kdo ležal,
koliko časa bodo počivali, pospravljanje igrač na svoja mesta in drugo. Vsak otrok ima
svoj ležalnik s simbolom, iz zaboja z ljubkovalnimi igračami vsak otrok vzame eno
igračo za počitek, copate odloži na določeno mesto. Vse našteto je potrebno samo po
sebi in zato je otrokom blizu.

Odhod iz vrtca
Otrok s svoje poličke v igralnici, ki je označena s simbolom, vzame svoje risbice in svoje
male zaklade, ki jih hrani tam čez dan. V garderobi obuje čevlje, pospravi copate na
označeno mesto, se obleče in prestavi svoj znak na simbol doma. Njegov dan v vrtcu se
je končal, a vse aktivnosti povezane z matematiko, ki so za nas enostavne, za otroka pa
bolj kompleksne, bo prenašal naprej, v domače okolje in se učil.

Trdni temelji za kasnejše učenje
Zgodnje izkušnje z matematiko gradijo temelj za višjo stopnjo matematičnega
razmišljanja. Otrok se z matematiko sreča vsak dan, preko igre, pri vsakodnevnih
opravilih na enostaven način. Z uporabo matematičnega mišljenja pri reševanju
konkretnih problemov pa si pridobiva zaupanje v svoje matematično znanje in
zmožnosti.

Literatura
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Marjanovič Umek, L. (2001). Otrok v vrtcu. Priročnik h Kurikulumu za vrtce. Ljubljana: Založba Obzorje.
Oblikovanje oddelkov, osredotočenih na otroke od tretjega do šestega leta starosti. (2000). Ljubljana: Pedagoški
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Matematika v dnevni rutini otrok v
oddelku prvega starostnega obdobja

Povzetek
V svojem prispevku opisujem spodbujanje matematičnega mišljenja otrok v prvem
starostnem obdobju pri nekaterih  dejavnostih dnevne rutine. Osredotočila sem se na
prehranjevanje,  urejanje v garderobi, hojo po stopnicah ter na  urejanje in nego v
umivalnici. Predstavila sem tudi primer spontane situacije, ki sem jo izkoristila za
matematično razmišljanje.

Ključne besede: spodbujanje matematičnega mišljenja, dejavnosti dnevne rutine.

Matematično mišljenje otrok
V priročniku h kurikulu za vrtce Otrok v vrtcu (2001) lahko preberemo, da otrok že pred
dopolnjenim prvim letom starosti obvlada določene  matematične spretnosti. Prav tako
misli in se izraža na način, ki kaže, da uporablja matematiko v svojem vsakdanjem
življenju. V drugem letu starosti otrok že izbira, presoja, kmalu začne uporabljati logiko
in štetje. Otrok uporablja matematične izkušnje in znanje v vsakdanjih problemih.
Reševanje matematičnih problemov otroke zabava. Otrok matematiko uporablja v igri,
ravno tako se uči matematiko, ko se igra. Iz poskusov pri igri, ponavljanja v enakih in
spremenjenih pogojih sklepa na splošne resnice. Otrok opazuje osebe okrog sebe in se
uči s ponavljanjem. Matematiko se otrok uči v majhnih korakih.

Otrok za matematične igre v vrtcu uporablja vsakdanje okolje, predmete, priložnosti, ob
tem govori, uporablja svoje roke, noge, da razvija spretnosti, misli. To kar počne , dela z
veseljem.

Matematika je v Kurikulumu za vrtce (1999) eno izmed šestih področij dejavnosti in ima
svoje področne globalne cilje, ki jih vzgojitelji uresničujemo preko celega predšolskega
obdobja in cilje. Predlagane so tudi primerne dejavnosti, tako za prvo kot za drugo
starostno obdobje. V vrtcu se tako pri vsakodnevnih dejavnostih v t. i. dnevni rutini kot
pri posebej načrtovanih dejavnostih s področja matematike, dejavnosti med seboj
prepletajo in povezujejo.

Otrok v prvem starostnem obdobju si v vrtcu pridobiva matematična znanja in izkušnje
ob vsakodnevnih spontanih dejavnostih, ko vzgojiteljica namerno išče in izkorišča
priložnosti za matematiko ob vsakdanjih opravkih.
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Dnevna rutina
V vrtcu so enako pomembni cilji in vsebine kot vsakodnevne dejavnosti v vrtcu,
komunikacije in interakcije z otroki in med otroki, raba pohvale ali graje, pravila za
nadziranje časa in prostora (Kroflič 2001).  Dnevna rutina je del izvedbenega kurikula.
Med elemente dnevne rutine uvrščamo: prihode in odhode otrok, prehranjevanje, spanje
ali počitek, osebno higieno, pospravljanje, prehodi iz ene dejavnosti v drugo. Tako
otrokom dnevna rutina predstavlja predvidljivo zaporedje dogodkov, gladke prehode in
doslednost v pričakovanjih in ob podpori odraslega. Dnevna rutina se ponavlja vsak
dan, cel teden, vsak mesec in celo leto.

Predstavitev
Delam v oddelku prvega starostnega obdobja. Otroci so stari od enega do treh let. V
igralnici imamo stalne kotičke. Kotičkov skozi leto ne spreminjam, spreminjajo se le
vzgojna sredstva (igrače in drugi didaktični material) v kotičkih. Tako pomagamo
otrokom, da se laže orientirajo v prostoru in imajo občutek varnosti. Prav tako ne
spreminjamo  zaporedja dogodkov v dnevu oz. t.i. dnevnega reda. Menjamo ga le na
pragu toplega poletja, ko koristimo hladnejši jutranji del dneva za bivanje na prostem.
Otroci kmalu spoznajo, po prihodu v vrtec sledi zajtrk, usmerjene dejavnosti in igra,
vmes malica, nato odhod na igrišče, kosilo, počitek in odhod domov. OtrOtrOtrOtrOtroci nooci nooci nooci nooci novincivincivincivincivinci
nimajo več ločitvene stiske od staršev takrat, ko spoznajo, da jih vsak dan v istemnimajo več ločitvene stiske od staršev takrat, ko spoznajo, da jih vsak dan v istemnimajo več ločitvene stiske od staršev takrat, ko spoznajo, da jih vsak dan v istemnimajo več ločitvene stiske od staršev takrat, ko spoznajo, da jih vsak dan v istemnimajo več ločitvene stiske od staršev takrat, ko spoznajo, da jih vsak dan v istem
prostoru pričakajo zjutraj iste osebe in da si zaporedje dogodkov sledi v enakemprostoru pričakajo zjutraj iste osebe in da si zaporedje dogodkov sledi v enakemprostoru pričakajo zjutraj iste osebe in da si zaporedje dogodkov sledi v enakemprostoru pričakajo zjutraj iste osebe in da si zaporedje dogodkov sledi v enakemprostoru pričakajo zjutraj iste osebe in da si zaporedje dogodkov sledi v enakem
ritmu.ritmu.ritmu.ritmu.ritmu.

Spodbujanje matematičnega mišljenja v vsakodnevnih dejavnostih
Pri delu z otroki večkrat načrtno vpletam kratke, načrtovane ali nenačrtovane
dejavnosti, v dnevno rutino, ki spodbujajo matematično mišlenje. Pomembno je, da
vzgojitelj dobro opazuje odzive otrok in išče možnosti, ki jih posamezna dejavnost
dnevne rutine ponuja za razvijanje matematičnega mišlenja.

Prehranjevanje
V našem oddelku imamo drseči zajtrk in malice, ki ne prekinja igre. Otroci postopoma
od igre prihajajo k obroku. Pri obroku ponudimo otroku, kar je na razpolago in mu
ubesedimo izbiro. Bo jedel namazan ali nenamazan kruh? Cel kos ali polovičko? Prav
tako lahko izbirajo ali bodo pili malo ali več pijače. Pri malici lahko izberejo cel kos
sadja ali polovičko, poln lonček jogurta ali polovico, in podobno. Otroci v mojem oddelku
tako zelo kmalu razlikujejo med namazanim in nenamazanim kruhom, večjim in
manjšim kosom, kje je več in kje manj. Opazijo razliko, kadar je lonček skoraj poln,
kadar je nalit do polovice in kadar je prazen. Starejši že ubesedijo svoja opažanja,
ubesedijo tudi, kaj želijo, mlajši pokažejo z neverbalno komunikacijo. Starejši otroci
razporejajo predmete, ko sami ločujejo umazane lončke v eno vedro in umazane
krožnike v drugo vedro.

Kosilo  je skupen obrok v oddelku. Potem, ko se v umivalnici uredimo, sedemo za mize.
Pogledamo, kdo sedi levo in kdo desno, pred nami in za nami. Seveda je pri vsakem
otroku drugače.  Tisti čas, ko do nas prihaja hrana, se večkrat igramo igre s prsti. Skoraj
vsak dan štejemo svoje prste. Otroci zaznajo ritem, ko udarjam z dlanmi ob mizno
ploskev in ga poskušajo ponoviti.  Igramo se tudi igre namiznega skrivanja enega
predmeta pod štiri do šest poveznjenih prosodic. Pri igri, ki zahteva pozorno opazovanje,
sodelujejo že najmlajši. Pri pripravljanju kosila štejemo krožnike, žlice, ugotavljamo,
kdo je že kaj dobil in kdo še mora. Pri kosilu ubesedimo lastnosti hrane  (zmečkan
krompir, zaviti polžki, narezan korenček, droben grah, …). Opazujemo, kaj je ostalo v
krožniku, kaj je padlo s krožnika na mizo oz. pod mizo.
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Urejanje v garderobi
V garderobi imajo otroci nad obešalniki simbole ter napisana imena in priimke. Otroci
imajo na obešalniku obešene nahrbtnike. Otroci tako natančno vedo, kje imajo svoje
stvari, prepoznavajo pa tudi vrstnikove. Urejanje v garderobi izkoristim za oblikovanje
parov (čevljev, copat, rokavic), za razvrščanje po pravilu eden z enim (kapa in šal, jopice).
Obuvamo levi copat in nato še desni.

Opozarjam na zaporedje dogodkov: najprej sezujemo copate, nato obujemo čevlje, potem
oblečemo… Pogovarjamo se o vzroku in posledici: nismo pospravili copat – ne najdemo
jih

Opazujemo vzorce na škornjih, kapah, bundah, rokavicah … Štejemo gumbe.
Poimenujemo barve in dolžine (dolgo, kratko).

Hoja po stopnicah
V našem vrtcu vsakodnevno hodimo po stopnicah, saj imamo igralnico v prvem
nadstropju. Hojo po stopnicah izkoristimo predvsem za štetje: stopnic, korakov, vrat …
Uporabljamo izraze za opis položajev: držimo se za ograjo levo - desno, hodimo gor in
dol, nekdo je spredaj in nekdo je  zadaj, oblikujemo pare, vrsto, …

Osebna nega v umivalnici

V umivalnico hodijo otroci, ki so že brez plenic in hodijo na stranišče. Pri odhodu na
stranišče ubesedimo vrstni red dejavnosti: najprej odpnemo gumb, slečemo hlače,
hlačne nogavice, spodnje hlačke … Otroci lahko izberejo, na katero školjko bodo sedli,
pri katerem umivalniku se bodo umili. Voda na pipi teče, curlja ali kaplja. Ubesedimo
količino: uporabljamo kapljico mila, eno brisačo …  Umivamo desno in levo roko, štejemo
prste.

Spontane situacije in matematično mišljenje
Pomembno je, da izkoristimo različne spontane situacije za razvijanje matematičnega
mišljenja. Vzgojitelj, ki takšne situacije opazi, jih lahko poveže z matematiko. V oddelku
prvega starostnega obdobja je potrebno upoštevati, da je pozornost  kratkotrajna. Prav
tako je potrebno vse ubesediti in ponavljati znova in znova.

 Primer:  Izkoristila sem situacijo, ko je deklica prišla v oddelek z dvema novima
sponkama za lase in jih ponosno razkazovala naokrog. Sponki za lase sta bili dve,
poimenovali sva njuno barvo. Nato sem jo vprašala, kaj še ima po dvoje (v paru)?
Odgovorila je, da ima dva čopka. Spodbujala sem jo še naprej. Najin pogovor je slišalo še
nekaj drugih otrok in hiteli so odgovarjali: jaz ima dva copatka, jaz imam tudi dva čopka
… Nato sem jaz rekla, da imam dve nogi, kar je otroke spodbudilo k razmišljanju in
naštevanju: dvoje rok, oči, ušes …

Zaključek
Z opazovanjem vedenja vsakega otroka v oddelku pridobivam informacije o tem, koliko
in v kakšnih situacijah nato sami, v igri ali pri dnevno rutinskih dejavnostih,
uporabljajo poimenovanja, ki so jih slišali od odraslih, koliko uporabljajo nova
spoznanja pri reševanju svojih problemov pri igri in v medsebojni komunikaciji. Z
zadovoljstvom ugotavljam, da se otroci hitro učijo tudi v vsakodnevnih rutinskih
dejavnostih in znajo novo znanje tudi situacijsko smiselno uporabiti.

Literatura:
Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu. (2001). Ur.: L. Marjanovič Umek. Maribor: založba Obzorja.
Kurikulum za vrtce (1999).  Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
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Danes sem tvoja desna roka

Povzetek
V prispevku  bom skušala opisati matematiko v vsakdanjem življenju. Osredotočila se
bom na pomoč dežurnega oz. »desne roke« vzgojiteljice, pri pripravi na obroke –
hranjenje, s poudarkom na spoznavanju in aktivnemu vključevanju  matematike, s
katero se ob tem srečuje.

Ključne besede: matematika,  priprava prostora, količina hrane, uporaba in priprava
pogrinjkov.

Zavedam se, kako zelo pomemben je vsak trenutek v življenju otrok. Mi, ki smo si izbrali
zelo zahteven in odgovoren poklic,  smo tudi poklicno dolžni tega zavedanja. Zato sem
se odločila, da skušam predstaviti, kako pomembna je dnevna rutina pri spoznavanju,
osvajanju in seznanjanju z osnovami matematike. Z matematiko se otrok sreča že zelo
zgodaj, pravzaprav je vseskozi obkrožen z matematiko: števila, oblike, barve, orientacija,
količina , merjenje... Vemo, da si otrok matematiko prireja, npr. šteje ena, dva pet,. prav
tako ni bistvene razlike med likom in obliko: kvadrat – kocka (Hodnik Čadež 2002).
Pomembno je, da znamo izkoristiti vsak trenutek in otroku  nuditi možnosti, kjer
matematiko »uporablja«  mu pri tem sledimo,  opazujemo in si pripravimo načrt za
seznanjanje s »pravo« matematiko: štejemo v pravilnem vrstnem redu, seznanjamo ga z
velikostnimi odnosi, z oblikami in telesi, orientacijo v prostoru in telesu, seznanjamo
ga s časom – uro … Pri tem je potrebno upoštevati otrokove izkušnje, predznanje in ne
nazadnje njegov interes, potrebe in sposobnosti. Otroku vedno dajemo naloge, ki jih je
sposoben opraviti, ga opazujemo in mu postavljamo vedno večje zahteve.

Dnevna rutina – prehranjevanje
Matematika nas spremlja preko celega dne. Opisati bom skušala del dnevne rutine, ob
kateri lahko spodbujamo in poglabljamo matematično znanje, pri tem pa uresničujemo
vse zastavljene globalne cilje. Ob pogovoru in sami dejavnosti se otrok:

-  seznanja se z matematiko v vsakdanjem življenju,

- razvija matematično izražanje,

- razvija matematično mišljenje,
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- razvija matematične spretnosti,

- doživlja matematiko kot prijetno izkušnjo ( Kurikul … 1999)

V začetku leta  smo si postavili pravila in naloge za dobro in varno sodelovanje vseh v
naši skupini. Tako smo se odločili, da bomo imeli vsak dan dežurnega «desno roko«,  ki
bo pomagal in poskrbel za dobro počutje vseh nas.

Na steni imamo slikovni graf z znaki, ki nam predstavlja razpored dežurnih.  Z otroki se
tako pogovarjamo, kdo bo »danes desna« roka, kdo je bil včeraj, ali je že v vrtcu,
ugotavljamo, kdaj kdo  pride v vrtec, štejemo, koliko nas je že v vrtcu … Samo
prehranjevanje in posamezni obroki se  ponavljajo vsak dan, vsaj tri krat,  zato je
smiselno zavestno graditi na matematiki in izkoristiti vse dane možnosti za
spoznavanje in pridobivanje matematičnega znanja. Pri hranjenju tako večkrat dnevno
»desna roka« pomaga pri pripravi prostora in delitvi hrane. Pripraviti je potrebno mizo,
pogrinjke, pribor, posodo, sodeluje pri delitvi hrane. Vse skozi poteka matematični
pogovor, ki ga komentiramo, se pogovarjamo med seboj, z vrstniki, z mano. Sama pa
skušam biti čim bolj pozorna na govor otrok, na pravilno uporabo matematičnih izrazov
in tako uporabljam njihovo predznanje in izkušnje za dvig zahtevnosti tako
posameznika kot skupine in za načrtovanje matematičnih dejavnosti.

Otrok se tako uči matematičnih pojmov, rešuje različne matematične strategije, jih
komentira in povezuje z različnimi situacijami:

• umivanje rok :  mokro, suho, mrzlo, toplo, vroče, poveže z barvo – modra – mrzla,
rdeča – vroča,

• brisanje mize: mokra – suha,

• priprava pogrinjka : uporaba prtičkov, ki jih razpolovijo, zložijo v trikotnik, kvadrat,
pravokotnik, položijo jih na desno stran krožnika, po končanem hranjenju jih
pospravijo v posodo za bio odpadke,

• med postavljanjem pribora uporabljajo izraze za opis geometrijskih in fizikalnih
lastnosti in položaja,

• učijo se orientacije levo desno, na desno postavijo  žlico in nož, na levo stran
postavijo vilico,

• postrežba  hrane –  zgoraj, spodaj, malo, veliko, maj, več, cel, pol, manjši (npr.
kruh),  večji, pred, pod, nad, med, prirejanja 1-1, preštevanja, razvrščanja, skratka,
če smo pozorni, vidimo, da je prav vsaka dejavnost povezana z matematiko,

• pospravljanje po končanem hranjenju – razvrščanje pribora na vozičku,
pospravljanje odpadkov in razvrščanje le teh v za to primerne posode.

Ker se vse večkrat dnevno ponovi, je to rutina in otroci dobijo priložnost za pridobivanje
znanja, aktivnosti, medsebojno sodelovanje  in spretnost.

Otrok se preko celega dne samo pri prehranjevanju vseskozi srečuje z matematiko.
Seznanja se z matematiko v vsakdanjem življenju, razvija matematična izražanja,
mišljenja, spretnosti in matematiko doživlja kot prijetno izkušnjo.

Vsi vemo, da otroci zelo radi pomagajo in sodelujejo pri vsakem delu, zato se mi zdi delo
»desne roke« ključnega pomena, saj imam kot vzgojiteljica možnost opazovanja
posameznika, njegovega predznanja, sposobnosti, izkušenj,  interesa in tako vsakemu
na individualen način pomagati k njegovemu napredku, razvoju, kar je ključnega
pomena zanj.

Glede na vse to lahko organiziramo matematične situacije, ki so blizu otrokovemu
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stvarnemu življenju. Otroci tako usvajajo in rešujejo matematične strategije brez
pritiska, brez občutka, da jih nekdo opazuje, kontrolira. Delo poteka spontano in
prijetno, za nas pa spodbudno, saj preko dnevne rutine in rezultatov opazovanja z
otroki načrtujemo novo dejavnost, ki jo na koncu tudi ovrednotimo.

Glede na to, da z uvajanjem dežurnega »desne roke« pričnemo zelo zgodaj in matematiko
kot del vsakdanjega življenja vključujemo v svoje delo in pogovor,  otroci hitro usvojijo
matematične osnove, ki jih v večini znajo uporabljati tudi pri vseh ostalih področjih.
Prav tako lahko te dejavnosti prenašajo in utrjujejo še v družinskem krogu.

Literatura:
Hodnik, Č. T. (2002). Cicibanova matematika – priročnik za vzgojitelja. DZS. Ljubljana.
Kurikulum za vrtce (1999). Ministrstvo za šolstvo. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.
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Pogled na svet z matematičnimi očmi

Povzetek
Z referatom želim predstaviti različne možnosti, kako prehode znotraj načrtovanih
dejavnosti in dnevne rutine v vrtcu izkoristiti kot izziv in aktivnosti za razvijanje
matematičnega mišljenja pri otroku. Matematiko najdemo prav na vsakem koraku,
zato je izrednega pomena matematične vsebine v predšolskem obdobju otroku
predstaviti na čim bolj dinamičen, življenjski in neposreden način. Prav zato je razvoj
matematičnega mišljenja in prepoznavanje matematičnih situacij neprecenljivega
pomena tako za otroke kot za odrasle v vrtcu.

Ključne besede: matematično izražanje in mišljenje, matematične spretnosti,
matematični izzivi, prehodi med načrtovanimi dejavnostmi v vrtcu.

Vsakodnevne situacije in dejavnosti, v katere je vključen otrok, ponujajo razgiban in
pester izbor matematičnih vsebin, preko katerih otrok razvija matematično mišljenje,
besedišče, strategije, spretnosti in se uri v matematičnem izražanju. Vloga odraslega je,
da tudi rutinske situacije ponudi kot matematične. Zato je pomembno, da otroke v te
procese vključimo kot aktivne sodelavce in jim na ta način ponudimo različne izzive,
preko katerih bodo razvijali strategije in spretnosti pri reševanju matematičnih
problemov (Hodnik Čadež 2002).

Moje delo v prispevku predstavljajo ideje, kako prehode znotraj vsakodnevnih
načrtovanih dejavnosti in dejavnosti dnevne rutine v vrtcu izkoristiti kot izziv za
razvijanje matematičnih strategij in mišljenja pri reševanju matematičnih problemov. Z
raziskovanjem, razmišljanjem in iskanjem strategij ne pridobivajo le otroci, temveč tudi
vzgojitelj, ki se na ta način razvija vzporedno z otroki.

Poglejmo skozi matematična očala na svet okoli sebe
 »Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima npr.
pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri,
primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje, se o
njih pogovarja.

Tako navedeno področje vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka
spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja
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o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa je manj, v čem so si stvari različne in
v čem podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je notri in kaj zunaj, kaj je
zdaj, prej in potem, kaj so simboli itn.« (Kurikulum za vrtce 1999, str. 64).

Matematika znotraj dnevne rutine

 Situacija: pospravljanje igrač po igri po želji otrok (zjutraj, dopoldne, popoldne).

Cilji: otroci pospravijo igrače na določena mesta v igralnici.

Matematične vsebine: razvrščanje.

Dejavnost: otroci so vsakodnevno vključeni v proces pospravljanja. Med letom kar
nekajkrat preoblikujemo in preuredimo kotičke v igralnici. V ta proces vključimo otroke.
Pospravljanje nam nudi veliko možnosti za razgovor, usmerjanje otroka z vprašanji, ki
spodbujajo njegovo razmišljanje v povezavi z matematiko: kam boš pospravil, kje je
omara z vrati za igrače, v kateri zaboj sodijo plišaste igrače in v katerega dojenčki, na
katero polico boš postavil barvice, kje imamo papir za risanje, kam sodi tovornjak, …?
Otroke spodbujamo, da med seboj sodelujejo pri pospravljanju in na ta način dodajo
dinamiko k sicer rutinski nalogi.

Situacija: dežurstvo otrok

Cilji: otrok pripravi pogrinjke za otroke.

Matematične vsebine: relacije, enakost, slikopis – kdo je danes dežurni (znaki otrok),
orientacija v prostoru, manj, več, enako, geometrijska oblika.

Dejavnost: vsako jutro označimo z znaki nova dežurna. Otroci s slikopisa preberejo,
kdo je dežurni. Naloga dežurnih je pripeljati jedilni voziček in priprava pogrinjka za
otroke. S slednjim imajo nekateri otroci kar precej težav. Pri razdeljevanju prtičkov,
krožnikov in pribora izpustijo kakšno mizo, kjer sedijo otroci. Ne razdelijo pogrinjka
vsem otrokom pri posamezni mizi, temveč preidejo z razdeljevanjem na novo. Dežurna
pogrinjek pripravita tako, da vsakemu otroku razdelita po en krožnik, en komplet
pribora (žlica, nož, vilice) in prtiček. Otroci pri mizi sami razporedijo pribor tako, da sta
na desni strani krožnika nož in žlica (nož ob krožniku, žlica ob nožu), na levi strani
krožnika pa vilice na prtičku. Če nožev ni, je na desni žlica, na levi pa vilice.

     V skupini stremimo tudi k temu, da bi se otrok znotraj vrtca samostojno znašel. Zato
gremo najprej skupaj v kuhinjo, pralnico, obiščemo skupino na drugem koncu vrtca.
Otrok se s tem postopoma znajde - orientira znotraj vrtca in lahko določene naloge
opravi že samostojno. Medtem ko gredo dežurni po jedilni voziček, se lahko igramo, kdo
gleda proti oknom, omaram, slikam, vratom, kje so luči, kaj je ob stenah, kaj je na
sredini igralnice, kaj je oglate oblike, kaj okrogle … Kdo sedi pri okrogli mizi? Lahko si
izmislimo nalogo, da pri vsaki mizi sedita dva dečka in dve deklici ter ugotavljamo, ali
se na tak način lahko posedejo vsi otroci. Ugotavljamo, koliko dečkov ali deklic manjka,
da bi se lahko tako posedli. Otroke lahko tudi spodbudimo, da sedejo tako, da si bosta
dečka in deklici pri mizi sedela oziroma sedeli naproti.

Prehodi med načrtovanimi dejavnostmi kot matematični izziv

Situacija: prehod iz igralnice v telovadnico

Cilji: otrok uredi otroke po velikosti padajoče; otroci se gibajo desno/levo, v zaviti/ravni
koloni, štejejo, naredijo dolge, kratke korake, postavijo se v krog, ugotavljajo, kaj je
znotraj/zunaj, gibajo se na različne načine.

Matematične vsebine: Urejanje, število, orientacija v prostoru, kriva, ravna črta, znotraj,
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zunaj, geometrijska oblika.

Dejavnost: Pri načrtovanih dejavnostih izven igralnice lahko z različnimi idejami
popestrimo prehod do tja, kamor smo namenjeni. V našem vrtcu vodi do telovadnice
dolg hodnik, ki ga lahko uporabimo za različne matematične izzive:

• Urejanje: pred odhodom iz igralnice eden od otrok uredi ostale otroke po velikosti
od največjega do najmanjšega.

• Število: med hojo po hodniku naredimo 10 dolgih korakov, 8 kratkih korakov, 5
poskokov, počep, vmes se gibamo na različne načine: hodimo v sklonjeni drži,
hitro, zibajoče, s široko postavljenimi stopali, sonožno skačemo po prstih.

• Orientacija: hodimo po desni strani hodnika z ramo ob steni, po levi strani
hodnika hodimo s hrbtom ob steni, postavljamo stopalo ob stopalo.

• Ravne, krive črte:  med hojo vijugamo, hodimo v ravni koloni.

• Znotraj, zuna:j  Hodimo tako, da ne stopimo na črte na tleh – stopimo lahko le v
polja, v telovadnici sedemo na tla, noge so znotraj kroga, postavimo posameznika
ali več otrok znotraj in izven kroga.

• Geometrijska oblika: v telovadnici se postavimo v krog, v dva kroga, ...

Vsakič si izmislimo drugačne naloge, ki jih tematsko začinimo: Popotovanje Indiane
Jonesa, Snežaki gredo v snežno deželo, Bolhe na pohodu, Vodni športi, Bibine
olimpijske igre, Čarobni labirint, Začarani gozd, Živalski vrt, ...).

Situacija: med prezračevanjem igralnice se v garderobi igramo različne igre.

Cilji: otrok sestavi vzorec, razvršča, prireja, prepozna vsiljivca v skupini otrok s skupno
značilnostjo, šteje, rabi izraze za orientacijo, meri dolžino besed.

Matematične vsebine: razvrščanje, število, orientacija v prostoru, vzorec, prirejanje,
simetrija, merjenje.

Dejavnost: med prezračevanjem igralnice se z otroki največkrat zadržujemo v garderobi.
Ta čas lahko izkoristimo za različne igre.

• Merjenje dolžine besed (odmikanje dlani navzven): kolikor zlogov, tolikokrat
plosknemo. Štejemo, kolikokrat smo plosknili - več kot dva zloga so dolge besede,
eden ali dva zloga so kratke besede).

• Oblikovanje skupine in ugotavljanje, kaj oziroma kdo ne sodi zraven in zakaj
(očala, čopki, modre hlače, pisani copati, črtasta oblačila, roke v žepu, roka v
boku, obrnjena glava v drugo smer, …).

• Sestavljanje različnih vzorcev: deklica – dva dečka, deklica – dva dečka; udarec
po kolenih – plosk; izgovarjanje dan – noč, dan – noč, …

• Prirejanje: deček – deklica (katerih je več – deklic ali dečkov).

• Štetje, koliko otrok manjka.

• Urejanje dečkov in deklic po velikosti (naraščajoče, padajoče).

• Igra, kako in kam naj se posamezni otrok postavi oziroma kje stoji: Med Uršo in
Špelo, za Martinom, pred Metko in za Aljažem, na zadnje mesto, ...
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• Kje so oči, usta, popek, kolena, ramena, prsti na nogah, vrat … (zgoraj, na sredini,
spodaj, spredaj, zadaj).

• Izbiranje števila do 10 in ga pokazati s prsti na rokah.

• Igranje igre ogledalo: par stoji drug nasproti drugega. Eden vodi počasno gibanje,
drugi ga čim bolj natančno posnema.

• Ponavljanje izštevanke.

• Petje pesmi En mali slonček.

• Iskanje in poimenovanje oglatih predmetov v garderobi.

• Otrok poda navodilo, kam se postavijo otroci (na klop, ob garderobno omaro, k
oknom, pred vrata, …).

• Igra Atomčki: otroci se postavijo v skupine po dva, tri, štiri, pet.

• Naštevanje živali, ki imajo eno, dve, štiri ali več nog in obratno: povem število
nog, otroci pa naštevajo ustrezne živali.

• Igra En, dva, tri, roke raz-pa-ra-ba-či: izbrani otrok pokaže poljubno število prstov
na eni ali obeh rokah, jih prešteje in si izmisli nalogo za otroke: 5x zaploskaj.

Glede na situacijo presodimo, katero od navedenih dejavnosti lahko izvedemo. Seveda
si lahko izmišljamo vedno nove, drugačne izzive.

Zaključek
Matematika v vsakdanjem življenju in dejavnostih je lahko dinamična, razgibana in
prav nič dolgočasna. Ko se tega zavemo, ugotovimo, da je pogled na svet z
matematičnimi očmi v bistvu le prepoznavanje matematičnih situacij in zakonitosti v
našem vsakdanjem življenju. Opažam, da se je odzivnost otrok preko dejavnosti, ki jih
predstavljam v referatu, povečala. Otroci radi sledijo impulzom v tovrstnih dejavnostih
in prevzemajo vedno aktivnejšo vlogo znotraj vzgojno izobraževalnega procesa. To je
opaziti pri igri po želji, kako organizirajo in postavljajo igralce, organizirajo prostor,
kakšen jezik uporabljajo. Upam, da sem uspela s svojim prispevkom predstaviti nekaj
idej za prepoznavanje in uporabo matematičnih situacij v vsakdanjem življenju za
razvoj matematičnega mišljenja pri otrocih. Poleg matematičnih izzivov lahko
ponudimo otrokom tudi izzive z drugih področij Kurikula za vrtce. »Kajti matematika
niso samo uganke, premetanke in izračunanke, … matematika so stopnice, po katerih
se vzpenjamo; drevesa, na katera plezamo; darila, s katerimi se razveseljujemo in pesmi,
ki jih prepevamo; matematika so besede, ki jih izgovarjamo in občutja, ki jih doživljamo.«
(Zajc, Koželj, str. 5).

Literatura:
Hodnik Čadež T. (2002). Cicibanova matematika. Priročnik za vzgojitelja. Ljubljana: DZS.
Koželj M., Zajc I. (2001). Svet matematike – Matematika v srcu umetnosti. Nova Gorica: Založba Branko.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.



249

Marija Rupnik, vzg., Vrtec Kurirček Logatec○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Spodbujanje matematičnega mišljenja
pri otroku s posebnimi potrebami

Povzetek
Delo z otrokom  s  posebnimi potrebami zahteva posebne in drugačne pristope, ki
morajo biti prilagojeni otroku oz. njegovim sposobnostim in potrebam na vseh področjih
razvoja, tudi na področju matematičnega mišljenja v predšolskem obdobju.

Ključne besede: matematika, otrok s posebnimi potrebami, individualno delo,
integracija otroka v skupino.

Uvod
»Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima pregled
nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, primerja,
razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in prešteje, opisuje, se o njih pogovarja.«
(Kurikulum za vrtce 1999, str. 64).

Uspešna integracija otroka s posebnimi potrebami v skupino in aktivno sodelovanje
otroka je v veliki meri odvisno od  prepoznavanja in  upoštevanja motnje /ovire otroka,
od ustreznih spodbud; predvsem pa je potrebno otroku omogočiti razvoj pozitivne
samopodobe  ter občutek pripadnosti skupini.

Otrok s posebnimi potrebami v skupini
V preteklem šolskem letu je bil v našo skupino 4-5 letnih otrok vključen deček s
posebnimi potrebami, skupaj s sestro dvojčico. Vrtec sta do takrat obiskovala v drugi
enoti. Zaradi bližine doma so starši prosili za premestitev.

Kolegica, pri kateri je bil otrok prej v skupini, mi je posredovala  nekaj  podatkov; da
otrok zaostaja za vrstniki, da je grob do drugih, se ne vključuje v dejavnosti, ne posluša,
ne kontrolira osnovnih higienskih potreb,… S starši je težko komunicirala, saj naj bi
mati kategorično zavračala kakršenkoli pogovor o otrokovi drugačnosti. To je potrdila
tudi svetovalna delavka.

September 2012 se je tako začel precej stresno, saj je bil otrok ob spremembi okolja še
dodatno zmeden in posledično nevodljiv. Tri mesece sem potrebovala za umiritev otroka,
ureditev osnovnih higienskih potreb, vključitev otroka v skupino ter normalizacijo
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odnosov na relaciji otrok - otroci. Veliko dela in truda je bilo potrebno, da sem preprečila
stigmatizacijo otroka s strani otrok v naši skupini in iz drugih oddelkov. Ko je otrok
začutil, da ga otroci sprejemajo, da je enakovredno vključen v vse dejavnosti in procese,
se je umiril in skupina z nama dvema zaposlenima je lahko zadihala. Posledično sta se
umirila tudi starša, ki sta mi pričela zaupati (v začetku sta se me dobesedno izogibala,
oče je bil zelo molčeč  in zaprt). Postala sta odprta, pogovarjata se z menoj, moje
poglavitno vodilo pa je, da iščem pozitivne lastnosti in uspehe otroka, ki »blažijo« tudi
včasih manj prijetna dejstva. Med tem časom se je pričel tudi proces usmerjanja in
pridobivanja odločbe na Zavodu za gluhe in naglušne, kjer je otrok  že obiskoval
logopedinjo. Januarja 2013 je otrok  prejel odločbo kot otrok z lažjo duševno motnjo v
razvoju.

Težave seveda ne izginjajo čudežno čez noč, vendar ob strpnosti, vztrajnosti, doslednosti
z moje strani ter ob zaupanju staršev na drugi, strani opažamo viden napredek otroka
na vseh področjih, tudi pri matematičnem mišljenju.

Matematika v vrtcu in otrok s posebnimi potrebami (primeri iz prakse)
Matematika v dnevni rutini je za otroka s posebnimi potrebami morda še pomembnejša
od načrtovanih dejavnosti, saj mu predstavlja nekaj znanega, nekaj varnega, ob čemer
se dobro počuti.

Otroci dnevno beležijo svojo prisotnost v vrtcu s simbolom smeška, ki ga pritrdijo na
pano ob prihodu, prav tako  kartico s svojim imenom. Deček je sprva imel veliko težav
pri umestitvi simbola na pravo mesto (znak otroka vodoravno in dan v tednu navpično).
Sprva sem mu pomagala sama in ga vodila s prstom, kasneje so to vlogo prevzeli otroci
in ga tudi uspešno vpeljali v sistem beleženja. Tudi pri imenu je imel nekaj težav, pri tem
mu je vsako jutro pomagala sestra. Sedaj kartico s svojim imenom (tri črke) poišče sam
in jo prestavi na ustrezno mesto.

V skupini smo uvedli t.i. beleženje prisotnosti v kotičkih. Otroci imajo svoje znake, ki jih
ob spremembi kotička prenesejo na za to določeno mesto. Število udeležencev v
posameznem kotičku je omejeno, vendar je menjava kotičkov obvezna. Deček sprva ni
razumel zapolnitve določenega kotička, vendar so mu otroci povedali, naj bo pozoren
na izpraznitev mesta in se takoj nato vključi. Sedaj tudi s tem nima problemov. Včasih
vpraša, ali lahko gre zraven (predvsem pri konstrukcijskih igračah), čeprav je kotiček že
poln.

Pri igri z jesenskimi plodovi sem opazila, da jih razvršča (kostanj, želod, orehi, …), zato
sem izkoristila priložnost in mu ponudila vzorčenje. Skozi zgodbo o veverici, ki
pospravlja zalogo, sem mu
ponudila vzorec (kostanj, želod,
oreh, …) in ga prosila, naj pomaga
veverici. Sprva ga je motilo
dogajanje v skupini, nato mi je ob
pripovedovanju in prigovarjanju
uspelo, da je niz dokončal.
Naslednji dan sva postopek
ponovila in otrok je bil uspešen.
Pri navodilu en kostanj -  dva
želoda je bilo sprva tudi težava,  z
individualnim delom pa je otrok
ponovno dosegel uspeh.

V igralnici imamo od septembra
dalje oštevilčene mize (od ena do
pet) in pripadajoče stole. Otroci so Otrok vzorči (Foto: M. Rupnik)
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dosledni in se držijo številk ter pazijo na pravilno razvrščanje stolov. Števila služijo tudi
za določanje dejavnosti pri mizi (pri številki  3 so  vodeni kotički- slikanje, lepljenje, …,
pri številki  4 rišemo ali pa opazujemo živali v terariju,  pri številki 2 so družabne igre ali
sestavljanke, itn.). Deček do pred kratkim ni pokazal zanimanja za števila, niti ni bil
pozoren, kje sedi ( drugi otroci so!), sedaj pa že sprašuje: Ali sem jaz pri dvojki? Prav tako
opazuje, h kateri mizi mora pristaviti stol, na katerem sedi.

Tudi pri dežurstvu, ko deli jedilni pribor, ima vse manj težav in le redko je potrebna
pomoč oz. opozorilo.

Pred časom sem otrokom v igralnici  z lepilnim trakom  na tleh uredila igro ristanc.
Deček  ni želel sodelovati pri igri, je pa ves čas vozil vlak ali avto po linijah. Ker so se
otroci seveda pritoževali, sem ga preusmerila in mu drugje  z lepilnim trakom uredila
progo za njegovo igro, ki sem jo »obogatila) s spremembami  smeri, tuneli, obvozi, izvozi,
stop znak … Nato sva se skupaj igrala in igro sem usmerjala z navodili za razvoj
prostorskih predstav.

Tudi v načrtovane dejavnosti v sklopu tem/projektov vključujem otroka popolnoma
enakovredno; tako ga sprejemajo tudi otroci. Vendar je potrebno naloge zanj prilagajati
in za dosego ciljev delati z njim še individualno. Otrok ima sicer tudi dodatno strokovno
individualno pomoč tri ure tedensko; do svetovalne delavke je zelo naklonjen. Menim,
da je velikega pomena tudi in predvsem delo z njim v oddelku, med vrstniki, kjer se
počuti še bolj domače in vključenega.

Vendar pa to delo terja ogromno priprav, časa, vztrajnosti in potrpljenja; individualno
delo z otrokom v skupini med ostalimi  mora biti tudi dovolj zanimivo, da ga sredi igre
pritegne. Otroka je potrebno opazovati in izkoristiti vsako priložnost za učenje in razvoj
otrokovih sposobnosti, na vseh področjih. Vsak uspeh otroka je potrebno pohvaliti in
se z njim iskreno veseliti doseženega; dosežek pa predstaviti staršem, ki s težkim srcem
sprejemajo drugačnost svojega otroka. Najpomembneje pa je, da se otrok počuti
enakovrednega v skupini, da ga otroci tako tudi sprejemajo, da z veseljem pride v vrtec in
se v njem dobro počuti. To je osnovni pogoj za razvoj in napredek vsakega otroka.

Zaključek
»Otrok s posebnimi potrebami je sposoben učenja in napredka na vseh razvojnih področjih,
zato naj ne bo izvzet iz nobenega področja življenja v vrtcu. Otroku s posebnimi potrebami
mora biti v vrtcu omogočen dostop do raznovrstne ponudbe materialov in sredstev tako, da
bo lahko izbiral dejavnosti in načine, imel možnost ožje ali širše igralne skupine, po potrebi
pa tudi umika v zasebnost, da bo dosegal uspehe in osebne potrditve.«  (Navodila h
Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
za otroke s posebnimi potrebami, str. 6).

Delo z otrokom s posebnimi potrebami zahteva strokovno, poklicno in osebno
odgovornost.

Kot je rekel Mali princ: "Bistvo je očem nevidno. Če hočeš videti, moraš gledati s srcem.
Srce vidi in razume vse, le prisluhniti mu je treba.«
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Prisotnost otrok v vrtcu

Povzetek
Matematika je v vrtcu prisotna vsak dan. Povezuje se z jezikom, gibanjem, naravo,
umetnostjo, družbo in dnevno rutino. Tako smo s pomočjo kock vsakodnevno
ugotavljali kdo je v vrtcu, koliko je deklic, koliko dečkov, sestavljali stolpe, razvrščali,
urejali … in se matematično izražali.

Ključne besede: otroci, igra, matematika, razvrščanje, urejanje.

Uvod
Skupino otrok starih 3 – 5 let vodim drugo leto. Ko sem prevzela skupino je večina otrok
dopolnila 3 leta v drugi polovici koledarskega leta. Nekaj otrok je že obiskovalo naš
vrtec pri drugi vzgojiteljici, nekaj jih je prišlo iz drugega vrtca in nekaj jih je prišlo na
novo. Ker se nismo še dobro poznali sem želela sprva graditi predvsem na pripadnosti
skupini. Zato smo vsak dan v jutranjem krogu ugotavljali prisotnost otrok v vrtcu na
malo drugačen način.

Kdo je v vrtcu in koga ni?
”Otroka začnemo že zelo zgodaj sistematično seznanjati s ”pravo” matematiko
(naštevamo števila v pravilnem vrstnem redu, seznanjamo ga z velikostnimi odnosi:
večji, manjši, enak…, z orientacijo v prostoru, z različnimi oblikamiv…). Pri tem seveda
upoštevamo otrokove izkušnje, predznanje, interese in potrebe. Pomembno je
organizirati ”matematične situacije”, ki so kar se da blizu otrokovemu realnemu
življenju”. (Hodnik Čadež 2002, str. 5).

V tem obdobju je bila skupna rdeča nit Vrtca Koper ”En, dva, tri – v vrtcu smo vsi”, s
poudarkom na področju matematike. Zato sem razmišljala, kako vpeti to pomembno
področje predšolske vzgoje v otrokov vsakdanjik. Med opazovanjem otrok pri igri sem
ugotovila, da so zelo radi posegali po večjih kockah. Zato sem le - te vključila v dejavnost
za ugotavljanje prisotnosti otrok v vrtcu.

”Za matematiko sta urejanje in razvrščanje pomembna zato, ker razvijata 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”. (Kroflič, (et al.)  2001, str. 191).
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Razvrščanje
Razvrščanje (klasifikacija) je proces oblikovanja skupin glede na dano lastnost. S tem
oblikujemo množice, v katerih se vzpostavi red in elementi postanejo števni (Cotič 2013).

Rumene kocke sem označila s simboli deklic, modre pa s simboli dečkov. V jutranjem
krogu sem jih ponudila otrokom z navodilom naj vsak poišče svojo kocko. Otroci so
hitro prišli do spoznanja, da kocke, ki so ostale v sredini kroga pripadajo manjkajočim
otrokom. Tako so ugotovili, kdo je v vrtcu in koga ni.

Nato smo z dvema vrvicama oblikovali dva kroga, kasneje drevesni diagram. Otroke
sem spodbujala k razvrščanju kock glede na lastnosti:  je deček – ni deček; je deklica – ni
deklica; je rumeno – ni rumeno; je modro – ni modro. Takrat smo uvedli tudi dežurna
otroka za pomoč pri štetju kock in ugotavljanju ali je več/manj dečkov ali deklic.

Urejanje
Urejanje (seriacija) je operacija, s katero uredimo elemente v množici glede na
intenzivnost lastnosti – npr. od najnižjega do najvišjega (Cotič 2013). Ko so otroci usvojili
razvrščanje kock sem želela pridobljeno znanje nadgraditi. Pričeli smo graditi stolpe
(rumen stolp – deklice, moder stolp – dečki, stolp iz kock manjkajočih otrok). Ugotavljali
smo ali je več/manj deklic ali več dečkov; kateri stolp je najvišji, kateri najnižji; urejali
stolpe po višini; preštevali kocke v vseh treh stolpih. Ko so otroci usvojili urejanje stolpov
po višini, smo prešli na sestavljanje kock v vrste in s tem na urejanje po dolžini. Tokrat
sem barvi kock zamenjala in sicer
simbole deklic sem nalepila na
zelene kocke, simbole dečkov pa
na rdeče kocke. Mislila sem, da
bodo otroci hitro usvojili urejanje
vrst po dolžini. Vendar so imeli na
začetku kar nekaj težav pri
prehodu iz višine na dolžino.
Ugotavljali smo katera vrsta je
najdaljša, katera najkrajša, ali je
več deklic ali dečkov oz. manj,
preštevali kocke v vseh treh vrstah,
ter z urejali vrste po dolžini.

Zaključek
Ugotavljanje prisotnosti na igriv in matematičen način je bilo vključeno v otrokovo
vsakdanje življenje v vrtcu, kar se je velikokrat odražalo tudi v spontani otrokovi igri.
Dejavnosti so potekale postopno, ob dnevni rutini, pridobivanju novega znanja,
utrjevanju in nadgrajevanju pridobljenega znanja ter celo šolsko leto. Učili smo se
razvrščati, urejati, šteti, uporabljati matematične izraze (več, manj, višji, nižji, najvišji,
najnižji, daljši, krajši, najdaljši, najkrajši), kar so nekateri otroci hitro usvojili in
pomagali tistim, ki so potrebovali več časa. Približali smo se tudi obdelavi podatkov, saj
smo informacije zbirali, uredili, prikazali in interpretirali.
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Povzetek
Vzgojiteljica je tista, ki mora vsem otrokom nuditi pogoje za sprejemanje matematičnih
znanj in se ne more izogniti razlikam v zanimanjih in dosežkih otrok. Vzgojiteljica
mora omogočiti vsem otrokom možnost učenja na vseh področjih matematike in
sistematično ugotavljati, kaj je vzrok nemotiviranosti posameznega otroka pri določeni
dejavnosti. Primer predstavljam v svojem prispevku.

Ključne besede: matematika, cilji, dejavnosti, projekt.

Kurikulum za vrtce (1999) določa matematiko kot eno od področj dejavnosti za delo v
vrtcu. Ker pa je kurikulum izvedljiv le kot celota, je tudi matematika uresničljiva le, ko se
povezuje z drugimi področji, in sicer:

-    z jezikom, ko otrok spoznava imena za matematične pojme in se matematično
izraža,

-     z umetnostjo, ki je brez matematike otrokom tudi ne moremo predstaviti ? od
perspe- ktive v likovni umetnosti do ritma v glasbi,

-      od merjenja do iskanja splošnih lastnosti pojavov v naravoslovju,

- gibanje, kjer večina pogovorov zajema matematične izraze, in družbe, kjer otrok
lahko živi z vrstniki, če se zna pogajati, reševati probleme in logično sklepati.
Globalni cilji kažejo pot in pomoč pri izvajanju in realiziranju  želenih dejavnosti:

-      seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,

- razvijanje matematičnega izražanja,

- razvijanje matematičnega mišljenja,

- razvijanje matematičnih spretnosti

- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje (Otrok v vrtcu , priročnik h kurikulu
za vrtce (prav tam, str.192).
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Predstavitev projekta moje telo v
povezavi z matematiko
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Primer projekta, v katerem je bila matematika uporabljena v povezavi z
drugimi dejavnostmi
Odločila sem se, da opišem projekt, ki sem ga izvedla z otroki v starosti od 5 - 6 let, z
naslovom Moje telo. Za projekt sem se odločila, ker so otroci izražali določena vprašanja
o tem, kako so prišli na svet, kako so jim zrasli udje, organi, zakaj rastejo, kako se
gibljejo, s čim … Tako sva se s pomočnico odločili, da na vsa njihova vprašanja
odgovoriva tako, da jima predstaviva naše telo od spočetja, ohranjanja zdravja z
gibanjem, zdravim prehranjevanjem in učenjem vrlin, na vseh področjih kurikula.

Kako sva se lotili projekta? Preprosto sva izhajali iz otrokovih vprašanj. Vsakodnevno
sva spremljali otroke med dejavnostmi in bili pozorni  na vprašanja, ki so se navezovala
na najin projekt, jih zapisali in jim, na konkretnih primerih, odgovarjali nanje, ali pa so
otroci sami prišli do odgovorov preko različnih dejavnosti. Med drugim tudi preko
matematičnih.

Izvedba dejavnosti
Na steni smo imeli narisan obris najmanjšega otroka. Poleg je bil merilni trak, ki je
predstavljal  rast posameznega  otroka, in trak, na katerem sva beležili težo posameznega
otroka. To smo beležili mesečno. Na koncu šolskega leta so otroci lahko videli, za
koliko so zrasli in koliko kilogramov so pridobili. Pri vsakem otroku smo zabeležene
pikice med seboj povezali in videli, kako je črta  »rasla« navzgor.

Prav tako smo merili in beležili rast stopal in odtise dlani. To smo naredili v začetku in
na koncu šolskega leta. Razliko med obema odtisoma smo zabeležili s črticami (en
centimeter ena črtica, pol centimetra pa s pikico).

Otrokom so se vsak dan porajala vprašanja in vsak dan se je naš obris otroka spreminjal,
saj smo dodajali dele telesa, organe, ude … Od doma so otroci prinašali knjige, leksikone,
slikanice, slikovni material iz revij, spletne naslove, na katerih smo si ogledali, kako
otrok raste v materinem telesu, kako delujejo organi, za katere so želeli vedeti več,
skratka celo leto ne glede na temo, ki smo jo imeli v določenem mesecu, smo beležili in
ugotavljali spremembe na našem telesu, spoznavali in beležili nove ugotovitve na naš
model in v tabele.

Kje je bila tukaj vloga matematike?

- Na trakovih, kjer smo beležili velikost, težo, odtise dlani in stopal, so bili narisani
njihovi slikovni simboli. Na koncu šolskega leta pa že izpisana njihova imena,
ki so si jih, na njihovo pobudo, napisali že sami.

-    Pri preštevanju dodanih delov telesa in organov na narisan model. Ko smo
dodajali določene stvari, so določali levo in desno stran. Otroci so sodelovali pri
risanju določenih organov, ki smo jih potem nalepili na model.

- Pri določanju in sortiranju hrane, ki jo morajo uživati, da se bodo pravilno
razvijali in bili zdravi. Naredili smo prehrambeno piramido in Brokolinčka, ki
nas je vsakodnevno opozarjal in spodbujal k pravilnemu in zdravemu uživanju
hrane. Sodelovali smo tudi pri projektu Umivanje in nega ustne votline in na
posebni tabeli beležili kakovost umivanja zob in higiene ustne votline.

- Beležili smo tudi gibalne dneve, ki smo jih prebili na prostem in v telovadnici.
Zraven smo beležili vremenske situacije (otroci so narisali simbole, ki smo jih
dogovorili za posamezne vremenske situacije).
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- Preštevali in določali smo oblačila za določen letni čas. Tudi tukaj smo upoštevali
levo in desno stran, zgoraj spodaj, nad – pod … Skratka matematika je bila prisotna
vsakodnevno. Ker so otroci želeli sami narediti sestavljenko, kjer bi oblačili dečka
in deklico in se tako naučili zaporedje oblačenja, sva s pomočnico naredili tudi
to. Bila je izdelana v naravni velikosti. Otroci so dele oblačil sami pobarvali na
trdem kartonu in izrezali. Dele sva plastificirali, da je bila sestavljenka  trša in
odpornejša.

- Želeli so si zapomniti, kateri zdravniki kaj zdravijo ali pregledujejo. Na
računalniku smo poiskali slike zdravnikov, ki pregledujejo oči, ušesa, grlo, zobovje,
splošnega, kadar gredo na odvzem krvi v laboratorij, ali zdravnika, ki  slika
zlomljeni ud … in slike natisnili, plastificirali  ter jih prilepili na lesene ploščice
in dobili didaktično igro, pri kateri so iskali zdravnika in dodali ud, ki ga ta
zdravi ali pregleduje.

- Ker jih je zanimalo spreminjanje našega telesa, sva se odločili, da jim posredujeva
slike, ki smo jih poiskali v leksikonu kot igro od najmlajšega do največjega. Tako
smo imeli zopet na lesenih ploščicah nalepljene slike dojenčka, predšolskega
otroka, šolarja, najstnika, starša in stara starša. Otroci so sestavljali zaporedje
in opisovali, kar so spoznali o določenem odraščajočem obdobju. Če se je pojavilo
kako novo vprašanje, sva nanj z veseljem odgovorili.

- Kaj pa okostje? Prav tako sva povečali okostje človeka, ga dodali našemu modelu
na steni in ga postopoma »oblačili« z mišicami, s krvnimi žilami in kožo. Preštevali
smo število kosti na dlaneh, nogah … in spoznavali, kje jih je več in kje manj.

- Spoznali smo tudi spolne organe in kako se razvijamo v materinem telesu, rojstvo,
življenje  in smrt. Nekega dne je otrok vprašal: »Zakaj moramo umreti?« Odgovoriti
otroku na to vprašanje je bilo kar malo nerodno, saj še starejši ne vemo ali
nočemo razumeti procesa evolucije. Tako pač je. Takrat se mi je zdel odgovor,
glede na njihovo sposobnost razmišljanja in razumevanja, najbolj logičen tak:
»Ker v našem organizmu odpove določen organ, brez katerega ne moremo
funkcionirati oz. živeti. To je podobno avtomobilu. Če mu odpade kolo ne more
voziti. Če odpove motor, ne gre avtomobil naprej.«Moj odgovor je dobil naslednje
vprašanje: »Avto odpeljemo k mehaniku in pokvarjen del zamenjamo. Zakaj ne
gremo k zdravniku, da nam  zamenjajo organ, ki nam odpove?« Moj odgovor: »Ker
organov ne moremo narediti v tovarni kot dele avtomobila.« Pa je sledilo vprašanje:
»Pa bi ga vzeli od drugega človeka, ki ga ne potrebuje.« Na to sem odgovorila:
»Potem bi tisti umrl, ne bi več mogel živeti, saj bi mu odvzeli organ, brez katerega
ne bi mogel živeti. Vse organe potrebujemo, da lahko živimo.« Otrok je bil z
odgovorom zadovoljen. Čez nekaj dni pa je prišel od doma in že na vratih kričal:
»Proteze pa že delajo v tovarnah. Moja babica je dobila zobno protezo in ima nove
zobe, s katerimi lahko je, da ne umre. Po televiziji sem videl tudi športnika, ki so
mu naredili protezo, ker ni imel nog in sedaj teče. Nekega dne bodo lahko naredili
vse organe in ne bomo več umrli, kajne?« Presenetil me je, zato sem mu odgovorila:
»Mogoče boš pa ti ta korenjak, ki mu bo to uspelo.« Otrok se je iz srca nasmejal in
se stisnil k meni: »Ja in tebi bom naredil nov srček, da boš doooolgo živela, ker te
imam rad.« In kaj je bilo tukaj matematičnega? Otrok je iskal, povezoval, razmišljal,
podajal svoje odgovore in hkrati postavljal vprašanja iz vsakdanjega življenja in
občutkov.

- Zato smo se odločili, da spoznamo tudi občutke. Otroci so sebe narisali, kakšni
so, ko so veseli, žalostni, zaspani, jokajoči, prestrašeni, bolni … ker sva želeli
vsem otrokom omogočiti, da spoznajo vse te občutke in mimike obraza, sva na
spletu poiskali smeške v različnih situacijah in izdelali karte. Otroci so si razdelili
karte in iskali pare. Zmagal je tisti, ki mu je ostala karta smeška z vprašajem na
glavi. Poimenovali so ga Pepček.
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- Kaj kmalu se je zaradi dnevnih rutinskih opravil in vsakodnevnega ponavljanja:
»Ura je za zajtrk, kosilo, počitek, pospravljanje igrač, urejanje igralnice …« pojavilo
vprašanje: »Koliko je ura?« In kakšna je tu povezava z našim projektom o telesu?
Ko smo stali v sončnem dnevu drug zraven drugega, so otroci opazovali svoje
sence in spoznali, da se razlikujejo glede na njihovo velikost. Odločili smo se
narediti sončno uro in zraven spremljali senco izbranega otroka. Obe senci smo
časovno beležili na velik list papirja, ki je bil na tleh. Ugotovili smo, da sta se obe
senci spreminjali: velikost in smer in s tem smo dobili sončno uro ob palici in
senci, ki jo je naredila senca otroka. Naredili smo si tudi  didaktično igro. Na
leseno tanko ploščo smo nalepili paličico in nanjo navezali trak. Ker smo v vrtec
prihajali ob različnih urah (od pol šeste ure) in prav tako odhajali domov (do
šestnajste ure) smo naredili polkrog na katerem smo narisali prostore, v katere
so otroci polagali ploščice s številkami. Na drugi plošči pa smo izrezali figuro
otroka in privezali trakec v veličini narisanega otroka, na katerem so bili narisani
prostorčki, v katere so polagali ploščice s pikami, od 6 pik do 16 pik. Otroci, ki so
poznali števila, so se igrali s ploščo, kjer so bile nanizane plošče s številkami.
Otroci, ki še niso poznali številk, pa so se igrali s ploščicami, kjer so preštevali
pike. Kaj kmalu so si plošče zamenjali in na koncu šolskega leta so otroci znali
preštevati pike in napisati števila do 16.  In za kaj je služil trakec? Drugi otrok je
postavil vprašanje otroku, ki je polagal ploščice: «Koliko je ura na tem predalčku?«
Otrok, ki je polagal ploščice, je moral do tiste točke postavljati ploščice. Ko je to
opravil, sta ali zamenjala vlogi ali pa igro nadaljevala, dokler se sama nista
dogovorila za zamenjavo vlog.

Skrb za igrače, ki smo jih izdelali
Poleg spoznavanja našega telesa, organov in drugih stvari, ki smo jih povezovali z
našim telesom, smo izdelovali tudi igrače, da so si zapomnili naše ideje in urice v vrtcu.
Otroci so bili na igre zelo ponosni in nanje tudi pazili. Ko so se v jutranjih urah zbirali
z otroki sosednjih igralnic pri nas, so se vedno znova pohvalili z narejenimi igračami, ki
niso bile vse na temo o človeškem telesu, ampak tudi z drugih področij.

Kaj malo sem govorila o gibanju, vendar lahko povem, da je bilo vsakodnevno in da sva
takrat vedno otrokom posredovali informacije o razgibavanju naših mišic, razvoju in
oblikovanju našega telesa, drže, spretnostih … prav tako ločevanje leve in desne strani,
odnosov v prostoru … in kot je razvidno iz naštetih primerov, veliko likovnega ustvarjanja
in oblikovanja z rokami, s prsti. Navedla sem samo nekaj primerov, pri katerih smo bili
aktivni tudi z dejavnostmi z drugih področij, ki smo jih lahko pri ostalih dejavnostih
brez težav vključevali v igro ali v pogovore, saj so se prav zaradi teh dejavnosti pojavljala
vprašanja za naš projekt.

Zaključek
 Veliko dejavnosti prihaja iz našega vsakdana. Kot otrok nisem imela rada matematike,
ko pa sedaj vsak dan pri delu opazujem otroke, spoznavam, da če bom otrokom vzbudila
zanimanje za iskanje, primerjanje, sortiranje, preštevanje, ugotavljanje in še  in še, bom
v njihovih glavicah postavila temelj, ki bo pozitivno omogočil graditev matematičnega
mišljenja in logičnega razmišljanja v šoli.

Kot lahko preberemo v kurikulu, matematika ni nič novega. Otroci imajo sedaj veliko
priložnosti, možnosti sodelovanja pri različnih matematičnih dejavnostih in dobiti
odgovore na svoja matematična vprašanja. Sama sem vam opisala samo en primer
dobrega sodelovanja z otroki, s starši in v samem tandemu. Igra, dobro sodelovanje,
povezovanje in izbira pravih dejavnosti je pogoj in nuja v vsakodnevnih razmišljanjih
in učenju otroka na vseh področjih in njihovimi prepletanji.
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Raziskovalna igra z odpadnimi
materiali v povezavi z matematiko

Povzetek
Nekako mi je dano, da znam izkoristiti vsak trenutek,  pripomoček v različne namene in
tako je tudi z matematiko. Na igrišču ali v igralnici otrokom ponudim različne odpadne
in naravne materiale in jih povabim v sproščene igre raziskovanja in eksperimentiranja.
Še raje pa izkoristim materiale, po katerih otroci samoiniciativno posegajo. Igro ves čas
spremljam, nadgrajujem in izhajam iz njihovega ustvarjanja ter zanimanja. V referatu
so  opisane dejavnosti, ki smo jih izvajali v oddelku 18. otrok starih od 3. do 6. let.

Ključne besede: odpadni tulci, plodovi, igra, matematika.

V članku predstavljam dva primera dejavnosti.

Dejavnost v telovadnici

Globalni cilj: seznanjanje z matematiko.

Cilji: se igra z odpadnimi materiali, jih raziskuje, preizkuša;

- otrok rabi imena za števila;

- otrok spoznava like;

- otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti
dogodka;

- otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine z merili in enotami.

Raziskovalna igra s tulci
Otroci imajo s takim načinom dela že veliko izkušenj, zato so jih tulci takoj spravili v
gibanje in ustvarjanje. Po svojih sposobnostih so začeli s sestavljanjem različnih
motivov. Spremljala sem njihovo igro, se zanimala, kaj so ustvarjali in jih v nadaljevanju
spodbujala k igri ustvarjanja stopnic, hiš, lestev, …
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Ustvarjanje likov
Iz spontane igre sem prešla na ustvarjanje likov. V nalogi so najprej  sestavljali kvadrate,
saj ta pojem zelo dobro poznajo in imajo o njem že razvito predstavo. Večina otrok ga je
sestavila s štirimi tulci, nekateri pa so se lotili sestavljanja večjega kvadrata. Tu in tam
je nastal tudi kak pravokotnik, ki sem ga poimenovala tudi z besedo štirikotnik.

Kdo je večji?
Lotili smo se tudi velikostnih odnosov. Tulce so postavili predse in opazovali, kdo je. V
primerjavi s tulcem,  večji, višji, manjši, nižji. Spodbujala sem jih k sporočanju. Igro smo
gradili naprej in se razvrščali v skupine, kjer so tulci večji od otrok, enaki in manjši.

Tulci v zaporedju
Naslednja dejavnost nas je vodila v  ustvarjanje zaporedij. Na pobudo vzgojiteljice so se
razdelili v pare in reševali zastavljeni  matematični izziv. Tisti manj spretni so imeli
težave s tulci, saj so jim uhajali, nekateri so bili pedantno natančni. Starejši otroci so
izzivu bili kos ob rahlih spodbudah, mlajši so potrebovali več dodatne spodbude in tudi
demonstracijo.

Kdo pripravi večji  kup?
Telovadnico smo razdelili na dve polovici. Na eni so kup ustvarjali fantje, na drugi
deklice. Dobili so navodilo, da v kroge prinesejo čim več tulcev. Dejavnost je bila
tekmovalnega  značaja, kjer sta glavno vlogo igrali količina in natančnost, ki je
predstavljala območje kroga.

Večina otrok se je takoj vključila v timsko udejstvovanje, nekaj otrok pa se je gradnje
lotilo individualno. Starejši otroci so jim hiteli dopovedovati, da se jim naj priključijo in
razen dveh, so se jim odzvali. Deklice so v celoti upoštevale dogovorjen prostor in so
tulce tudi lepo zlagale. Fantje so bili bolj neurejeni, predvsem pa nenatančni.

Na koncu smo oba kupa opazovali. Spodbudila sem jih k domnevanju, čigav je  večji,
kako to lahko ugotovimo in kako lahko zelo natančno to določimo. Po nekaj spodbudah
sem dobila željen odgovor – s štetjem.

Zanimalo me je, kdo je zmagovalec. Fantje so trdili, da so oni, ker imajo večji kup in res
so ga imeli, a deklice tega niso sprejele. Takoj so jih seznanile, da niso bili natančni, da
njihovi tulci presegajo in prestopajo meje dogovorjenega – kroga. Povedala sem, da
imajo malo večji kup res fantje, a so zmagovalke  deklice, saj so bile dosledno natančne.
Noben ni bil užaljen, pravzaprav so fantje deklicam še zaploskali.

Sestavi ustrezno število tulcev
V tem izzivu so morali v vrsto zložiti določeno število tulcev. Starejši otroci so bili pri
tem bolj uspešni, čeprav so nekateri tudi potrebovali dodatno pomoč. Mlajšim je bilo
potrebno nuditi veliko dodatne spodbude in skupaj z njimi šteti.

Merjenje s tulci
Pridružili smo se projektu Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti in
v ta namen tečemo ter beležimo pretečene metre. Na igrišču smo dolžino in širino
igrišča že premerili. Tokrat so s tulci merili dolžino telovadnice. Dobili so navodilo, da
tulce položijo v dolge cevi. Asociirala sem jih na temo gasilcev. Prav kmalu so imeli
položenih več dolgih, nekaj otrok pa je sestavilo krajše cevi. Prešteli smo jih in tako
dobili dolžino telovadnice v številu tulcev. Zanimalo me je, kako bi še lahko natančneje
izrazili dolžino. Iskali so rešitve; tulec bi izmerili s škatlami, en otrok pa se je spomnil
na meter.
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Merjenje tulcev z različnimi metri
Lotili smo se merjenja tulcev z različnimi metri. Nobenih težav niso imeli tisti, ki so
operirali z zložljivimi. Precejšnje preglavice pa so imeli s tračnimi  metri. Nekaj otrok je
sicer kar hitro našlo ustrezno rešitev. Zataknili so meter za tulec, a jim je meter ušel, ko
so ga razporejali po dolžini. Enemu otroku pa se je porodila najboljša rešitev. Prosil je
prijatelja, da mu pride pomagat in skupaj  jima je uspelo. Pritegnila sta vse otroke, ki so
merjenje nadaljevali  v parih.  Na metrih so zaznali in prepoznali določena števila.
Otroci, ki so prepoznali števila, so mi jih sporočili, sama pa sem jih ubesedila v pravo
število.

   Slika: 1 Prijatelja merita tulec s tračnim metrom.
   Avtor fotografije: Danica Bricman

Dejavnosti z naravnimi plodovi v igralnici

Globalni cilj: seznanjanje z matematiko.

Cilji: se igra z naravnimi plodovi, jih raziskuje, preizkuša;

- otrok prepoznava izraze za opisovanje položaja predmetov in temu ustrezno
polaga naravne plodove (na, pod, nad, zgoraj, spodaj, levo, desno);

- otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje;

- otrok klasificira in razvršča.

Naš vrtec se nahaja v neposredni bližini gozda, ki nam omogoča, da se pogosto gibljemo
v in po njem. Iz gozdnega okolja smo v igralnico prinesli ogromno plodov. Zbrani
material uporabljamo za različne namene, uporaben pa je tudi za srečevanje otrok z
matematiko.

Dejavnosti  so se začele z raziskovalno igro, poimenovanjem plodov, štetjem plodov v
urejeni in neurejeni obliki in razvrščanjem glede na izvor: bukev – žir, hrast – želodove
kapice, storži – smreka, macesen, bor, glede na velikost in  debelino.

Igre orientacije s plodovi
To je bila zahtevnejša dejavnost in sem jo izvajala individualno. Letos smo dali poudarek
na usvajanje leve in desne strani, zato sem se osredotočila na to. Zanimalo me je tudi,
kako dobro poznajo pojme nad, pod, spodaj, zgoraj.
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                                        Slika: 2 Igra opisovanja položaja predmetov.
         Avtor fotografije: Danica Bricman

Dejavnosti dodajanja in odvzemanja
Ta dejavnost je bila najprej izvedena  s starejšimi, kasneje pa še z mlajšimi. Delo je
potekalo individualno in je zahtevalo precej spodbud in demonstriranja.

Računanje je igra
Večji karton sem opremila z okenci, izrezala  znake za plus, minus in je enako. Natisnila
sem številke večjega formata, otroci so jih  izrezali in nalepili na ustrezno mesto. V
prvem delu smo se poigravali z računanjem. »Pet storžev in če dodam še tri, koliko jih
imam sedaj?« V drugem primeru pa so me  zanimale številske predstave.

                                          Slika: 3 Računanje je igra.
                                          Avtor fotografije: Danica Bricman

Zaključek
V skupini si prizadevam izkoristiti dane možnosti in zanimanje otrok za različne
dejavnosti. Ustvarjam pogoje za raziskovalno igro, jo nadgrajujem in tako svojim
prijateljem širim obzorje na vseh področjih. V vse dejavnosti so se otroci aktivno
vključevali. Veselili so se svojih uspehov, pomagali prijateljem, jih usmerjali, bili
iznajdljivi in navihani. To je bilo opazno pri igri Kdo sestavi večji kup, saj so morali
nekako priti do večjih količin in so jih sunili prijateljem v individualni igri.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
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Povzetek
Cilj referata je seznaniti z drugačnim pristopom poučevanja, ki je bolj naraven in bližji
otrokom. Otroci pridejo na svet z vedoželjnostjo, radi raziskujejo, odkrivajo in sprašujejo.
Želim si, da bi vedoželjnost za svet ostal v njih celo življenje, da bi se radi učiti. V referatu
sem opisala vlogo raziskovanja pri matematiki, pomembnost zastavljanja učinkovitih
vprašanj ter predstavila raziskovalni krog, ki ga uporabljam pri načrtovanju.

Ključne besede: raziskovanje, vprašanja, raziskovalni krog.

Vloga raziskovanja pri matematiki
Raziskovalno učenje omogoča  možnost otrokom, da gradijo na znanju, sposobnostih
in raziskovalnih miselnih navadah, kar jih vodi k globljemu razumevanju njihovega
sveta. Proces raziskovanja je osredotočen na razvoj vprašanj, ki jih oblikujejo vzgojitelj
in otrok, kar spodbudi  in usmerja raziskovanje pri temi, problemu in pri razpravi.

Raziskovanje se gradi na otrokovem neločljivem čutu za radovednosti  in vedenju, glede
na njegovo ozadje, interes in izkušnje. Proces omogoča otrokom možnost, da postanejo
aktivni udeleženci pri skupnih raziskavah. Otroci, ki so vključeni v raziskave:

- gradijo globlje znanje in globlje razumevanje, raje kot pasivno sprejemanje,

- so direktno vpleteni in obvezani v odkrivanje novega  znanja,

- se srečajo z alternativnimi pogled na stvari in prenesejo  znanje, ideje in izkušnje
v globlje razumevanje,

- prenesejo pridobljeno znanje in sposobnosti v nove okoliščine,

- prevzamejo  odgovornost za svoje stalno učenje, obvladovanje vsebine kurikuluma
in za svoje spretnosti (Kuhlthau, C.C., Todd, R.J. (2008).

Skozi raziskovalno učenje razvijamo novo razumevanje in si zastavljamo več vprašanj.
Raziskovalno učenje ni učenje korak za korakom, temveč cikličen proces, na različnih
procesnih stopnjah, ki so pregledane in premišljene kot rezultat otrokovih odkritij.
Raziskovalno učenje  je vpogled in preoblikovanje v novo znanje. Raziskovalni proces je
prilagodljiv in se ves čas nadaljuje. Raziskovalni krog te vodi v nov raziskovalni krog in
se nikoli ne konča, ker ko nekaj izvemo, se nam bo porajalo novo vprašanje. Izkušeni
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Ustvarjanje matematičnih ciljev z
uporabo raziskovalnega kroga
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raziskovalci  se bodo premikali nazaj in naprej skozi krožni proces, ko se pojavi novo
vprašanje. Še posebno moramo razmisliti o dejanjih, ki jih želimo sprožiti zaradi
razumevanja, ki smo ga razvili. To dejanje nas pogosto vodi v novo vprašanje.
Raziskovanje se začne z iskanjem. Najprej moraš nekaj vedeti o temi, poznati moraš
ozadje, da lahko zastaviš smiselna vprašanja. Ne moreš razmišljati kritično, če ne več
veliko o temi. Ko otroci res raziskujejo, zberejo veliko dejstev, kar jih vodi k zastavljanju
pomembnih vprašanj. Vendar ne zbirajo samo dejstev, temveč uporabijo dejstva, da si
zastavijo zahtevnejša vprašanja in zgradijo širše razumevanje.

Dobro zastavljena vprašanja spodbudijo otroke, da raziskujejo, zbirajo informacije,
planirajo, analizirajo, interpretirajo, sintetizirajo, rešujejo probleme, tvegajo, kreirajo,
sklepajo, dokumentirajo, reflektirajo, kar so izvedeli in razvijajo nova vprašanja za
naslednje raziskovanje. Pri matematiki je raziskovanje prisotno pri reševanju
problemov. Problemsko reševanje vključuje proces, da raziščemo, kaj vemo  in
odkrijemo, česar ne vemo. Ko vzgojitelj pokaže otrokom, kako rešiti problem in potem
nakaže na dodaten problem, ki je podoben, otroci ne rešujejo problema, temveč vadijo.
Oboje je potrebno pri matematiki, vendar bi moralo biti ločeno. Če je pot, kako priti do
končne situacije, določena, ni več raziskovalni problem. Otroci morajo tudi razumeti to
razliko (Schuster, Canavan Anderson, 2005).

Ustvariti vprašanja za raziskovanje pri matematiki
Vzgojitelj in otroci lahko pričnejo svoje raziskovanje pri enem ali več ciljih, ki jih določa
Kurikulum … (1999). Bistveno je, da se razvijajo vprašanja, ki izzovejo otrokov interes,
omogočajo bogatejše in globlje znanje. Tehtna vprašanja se uporabljajo na začetku in
vodijo raziskavo ter  dajo otrokom smernice za raziskovanje globljega razumevanja
teme. Učinkovita vprašanja so pri matematiki  ključnega pomena pri vpeljevanju  in
vodenju otroka pri njegovem odkrivanju, kritičnemu mišljenju, reševanju problemov in
razmišljanju o svojem lastnem učenju. Primeri vprašanj v vrtcu: Koliko je zrasel fižol od
prejšnjega tedna? Kako bomo to izmerili? Kakšna je razlika med liki in telesi, kje jih
najdemo? Kako lahko sortiramo različne predmete? Učinkovita vprašanja morajo biti
sestavni del načrtovanja pri matematiki. Vprašanja morajo biti uporabljena tudi, da se
spodbudi otroke, da razmišljajo o  raziskovalnem procesu, dokumentirajo in ocenijo
svoje lastno znanje.

Vprašanja naj bi povabila otroke, da raziskujejo matematične koncepte z različnimi
konteksti in za različne namene. Ko sprašujemo otroke, bi morali vzgojitelji izbirati
vprašanja ki:

- pomagajo otrokom razumeti  smisel matematike,

- so odprta, v odgovorih ali pristopih,

- pomagajo otrokom razvozlati njihove napačne koncepte,

- spodbudijo otroke, da povežejo,

- so dostopna vsem otrokom v njihovem jeziku in ponujajo vstopno točko vsem
otrokom,

- vodi jo otroke, da želijo več izvedeti o temi (Schuster, Canavan Anderson 2005).

Raziskovalni krog
IB šole po vsem svetu uporabljajo raziskovalno metodologijo.  IBO  uradno ne
predpisuje, kateri raziskovalni  krog uporabiti, ker raziskovanje lahko poteka na
različne načine in vsak model je značilen za določeno nalogo. Vsaka šola ali vzgojitelj
ali učitelj lahko izbere svoj raziskovalni krog. Raziskovalni krog prikaže kronološki
proces reševanja problema. Na spletni strani lahko najdemo primere nekaterih
pedagogov, ki so zasnovali raziskovalni krog. Med njimi so najbolj znani:  John Dewey,
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Kath Murdoch, Kathy Short in Barbara Stripling. Na mednarodni OŠ Danile Kumar,
kamor spada tudi mednarodni vrtec, uporabljamo  raziskovalni krog John Deweya.

Raziskovalni krog predlaga pomembne korake raziskovanja.

1. Razmišljanje (refleksija) otrok: na izkušnjah, razumevanje sebe in sveta okoli
sebe.

2. Vprašanja vzgojitelja in otrok: smiselna vprašanja, oblikovati lastne cilje.

3. Odkrivamo: skozi različne vire.

4. Ustvarimo: aktivno spreminjamo svet.

5. Razpravljamo z drugimi: sodelujemo.

6. Predstavimo: svoje delo, pot.

Vzgojitelj spodbuja otroke z vprašanji, nalogami, jih vodi in opazuje. Otroci sami
odkrivajo, raziskujejo, ugotavljajo, komentirajo, ...  Vzgojitelj se izogiba posredovanju,
vsiljevanju končnih informacij, odgovorov, rešitev in svojega mnenja.

Zelo pomembno pri aktivnostih je, da se vzgojitelj vpraša, kaj je pomembno v življenju,
da otroci znajo, pri tem pa si zastavi vprašanja, skozi katere bo vodil otroke. Pomembno
je, da ne etiketira otrokove nesposobnosti, temveč se osredotoči na njegove interese in
potrebe po odkrivanju ter raziskovanju.

Zaključek
Včasih sem vse aktivnosti, vire, sredstva, vprašanja poiskala in določila sama že v
naprej. Vse, kar se je delalo, je prišlo iz mene. Shranjevala sem vse stvari in uporabljala
iz leta v leto iste ali podobne stvari. Drug problem je ta, da so otroci omejeni s tem, kar
vzgojitelj ve in otroci pri osvajanju znanja ne morejo dlje. Nemalokrat sem se zasledila,
da otroke celo poneumljam z določenimi temami in aktivnostmi. Aktivnosti niso bile
izziv. Nekako omejiš sebe in otroke. Ne dovoliš si širine. Sedaj si dovolim pustolovščino,
čakam in opazujem, kam bodo otroci usmerili naše skupno potovanje. Na dan prihajajo
izvirne ideje tako iz njih kot iz mene. Vsaka skupina je drugačna in izbere svojo pot.
Vzgojitelj deli odgovornost učenja z otroki. Vsaka ideja in vprašanje, ki pride iz otroka,
je zame kot najdražji zaklad. Izogibam se dajanju navodil, posredovanju informacij,
dajanju odgovorov, kljub temu, da je prišel do napačnega prepričanja, dam jim čas, da
razmislijo in preko aktivnosti spremenijo svoja prepričanja.

Literatura:
Kuhltau, C.C & Todd, R.J. (2008). Guided inquiry: A framework for learning through school libraries in 21st century
schools. Newark NJ: Rutgers University.
Schuster, Lainie & Canavan Andeson, Nancy. (2005). Good questions for math teaching: Why ask them and what to
ask. Sausalito CA: Math Solutions Publications.
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Primer načrtovanja aktivnosti, glede na cilje in temo. Tema je bila odpadni material.
Starost otrok je bila od 3. do 4. leta.
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Matematika v igri, igra v matematiki

Povzetek
Otrok že zgodaj začne uporabljati matematične strategije mišljenja. Ob njegovi vključitvi
v vrtec, imamo strokovni delavci možnost in dolžnost, da njegovo znanje nadgradimo
ter mu pripravimo spodbudno okolje, v katerem bo razvijal tovrstne sposobnosti.
Predstavila bom nekatere vsakodnevne dejavnosti v oddelku najmlajših, ob katerih
razvijajo matematično mišljenje, sposobnosti in spretnosti.

Ključne besede: Matematika v vrtcu, vsakodnevne dejavnosti, igra, reševanje problemov,
matematični pojmi, spodbudno okolje, vloga odraslega.

Uvod
Področje matematike se tesno prepleta z vsemi področji kurikula. Nemogoče je, da otrok
rešuje probleme brez gibanja, se seznanja z matematičnimi izrazi brez uporabe jezika,
se uči merjenja in primerjave količin brez naravoslovnih vsebin. Otroci v drugem letu
svojih misli še ne izražajo verbalno, kar predstavlja nevarnost, da bi njihove
sposobnosti podcenili. Če smo dovolj senzibilni, hitro ugotovimo, da je njihovo
razumevanje in dojemanje sveta večje, kot si predstavljamo odrasli. Otrokov razvoj je
celosten in  razvoj enega področja vpliva na razvoj vseh ostalih. Pri načrtovanju
dejavnosti je nujno, da upoštevamo razvojne značilnosti in sposobnosti otrok.
Verjamem, da skrivnost uspešnega vzgojitelja ni le v strokovnosti in znanju, ampak v
postavljanju dovolj zahtevnih izzivov ter zaupanju v sposobnosti otrok.

Matematika v vrtcu
V kurikulumu je matematika samostojno vsebinsko področje. Vloga odraslega je pri
načrtovanju matematičnih dejavnosti izrednega pomena. Šele na podlagi natančnega
opazovanja otrok pri igri se lahko odločimo, katere dejavnosti, materiale in sredstva jim
bomo ponudili. Le tako lahko v primernem trenutku razširimo njihovo matematično
znanje (Kurikulum za vrtce 1999). Matematične vsebine v vrtcu obsegajo štiri sklope:
logiko in jezik, geometrijo z merjenjem ter števila in obdelavo podatkov ter jih glede na
sposobnost mišljenja in stopnjo razvoja posameznika vpeljemo na treh nivojih;
konkretnem, grafičnem in simbolnem.

Spodbudno okolje, ki ga pripravimo odrasli, otroka že samo po sebi nagovarja k
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aktivnosti, raziskovanju in k temu, da sčasoma prepozna matematiko kot del
vsakdanjega življenja.

Vsakodnevne dejavnosti spodbujajo razvoj matematičnega mišljenja
Pomembno je, da so priložnosti za učenje matematike ob vsakodnevnih dejavnostih in
načrtovane matematične dejavnosti uravnotežene. A vendarle najmlajši otroci večino
konkretnih matematičnih izkušenj in znanj pridobijo ob vsakodnevnih opravilih.
Znanje pridobljeno z izkustvenim učenjem je dokazano trajnejše. Rutinske dejavnosti
pogosto izkoristim za doseganje matematičnih ciljev, ki jih skrbno načrtujem. Poudariti
želim velik pomen sodelovanja s starši otrok, saj je za uspešno načrtovanje in izvedbo
dejavnosti nujno potrebno, da starše seznanimo s cilji in s tem, kaj želimo doseči.

Prihod v vrtec
Otroci se že ob prihodu v garderobne prostore srečajo z matematiko. S sodelavcem sva
ga uredila tako, da jih načrtno spodbujava k razvijanju logičnega mišljenja in k uporabi
pravilnega in natančnega besednega izražanja. Omarice sva opremila s fotografijami in
imeni in posamezniki se že povsem samostojno orientirajo ter opazujejo, da je določena
omarica  namenjena določenemu otroku. Tako usvajajo prirejanje 1-1. Z imeni in
simboli sva označila poličko za čevlje, enak simbol se za posameznika večkrat ponovi
v igralnici (na podstavku za lonček, na podlogi za pogrinjek). Pri obuvanju in oblačenju
se otroci srečajo z izrazi leva in desna, spredaj, zadaj, spodaj in zgoraj in se učijo osnovne
orientacije na telesu in v prostoru. Spodbujava jih k opazovanju različnih vzorcev na
oblačilih, prepoznavanju ponavljajočega se motiva ter k prepoznavanju in
poimenovanju barv. Pri pospravljanju oblačil in obutve otroci spoznavajo, da ima vsak
predmet v prostoru določeno mesto.

Iz garderobnih prostorov vodijo v igralnico sledi stopal. Ta si sledijo v stalnem vrstnem
redu in v treh osnovnih barvah ustvarjajo vzorec. Zakonitosti vzorca prepoznavajo tudi
v ritmu, ko se ob ploskanju ter korakanju gibljejo po sledeh v različne smeri v prostoru
in se v njem orientirajo. Po zajtrku se igramo interakcijsko igro »Kdo je danes v vrtcu«. S
pesmico pozdravim vsakega prisotnega posameznika, ki nato odpre okno v hišici. Na
koncu preštejem odprta okenca in prisotne otroke.

Obroki
Otrok se matematike najprej uči na konkretnem, šele kasneje na grafičnem in
simbolnem nivoju. Obroki so zagotovo pomembna  priložnost za konkretno učenje.
Otroci tu rokujejo s predmeti, ki jih lahko premikajo. Pri deljenju pribora opazujejo
prirejanje, npr. en otrok - en komplet pribora. Ob zlaganju prtičkov v trikotnik se
seznanjajo z obliko geometrijskega lika. Spodbujava jih k opazovanju količin, npr. hrane
na krožniku, k uporabi izrazov za količine (npr. veliko, malo), starejše otroke pa tudi k
primerjavi količin (več, manj). Dejavnost nudi osnovo za kasnejšo vpeljavo merjenja. Ob
pospravljanju po zmožnostih sodelujejo pri razvrščanju pribora in posode.

Bivanje zunaj
Bivanje zunaj je namenjeno gibalnim aktivnostim in je odličen način pridobivanja
konkretnih matematičnih izkušenj. Npr. z vrha tobogana otroci opazujejo predmete od
zgoraj, pri igri v kartonastih škatlah, v katerih se skrivajo, v njih sedijo, stojijo in vanje
skrivajo predmete, spoznavajo prostor ter njegovo notranjost in zunanjost. Seznanjajo
se s položaji telesa glede na predmet v prostoru ter usvajajo matematične izraze s tega
področja. Pri kotaljenju žog in drugih predmetov po strmini tobogana, se otroci
seznanjajo z lastnostmi geometrijskih teles (okroglo, oglato).  Pri igri z različnimi
naravnimi materiali opazujejo in ga razvrščajo po skupnih lastnostih.

Higiena in počitek
Tudi ta del rutine je izziv za učenje matematike. Pri umivanju rok skupaj opazujemo
simbole, ki kažejo pravilen način umivanja. Otroci se igrajo z vodo, jo nalivajo in
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prelivajo v posode različnih prostornin ter oblik in opazujejo delovanje vodnega
mlinčka.

Vsak otrok ima v igralnici svoje mesto za počitek. Ležalnike sva označila s fotografijami
in imeni posameznikov. Otroci se samostojno orientirajo, poiščejo svoj ležalnik ter pri
tem sodelujejo, kar predstavlja velik dosežek glede na starost otrok.

Zaključek
Svojo poklicno pot sem začela v obdobju, ko je bilo razmišljanje o vzgoji precej drugačno.
Takrat so imele pravo vrednost le tiste dejavnosti, ki so bile strogo načrtovane in vodene
s strani odraslega. Rutina je sicer bila del dnevnega reda vrtca, vendar posebnih
priložnosti za aktivno učenje, iz različnih vzrokov, v njej nismo uspeli prepoznati. Danes
imamo dovolj znanja in izkušenj, da lahko trdimo, da je celotna dnevna rutina
prepletena z mnogimi izkušnjami aktivnega učenja. Opažam, da mnogi strokovni
delavci še vedno prevečkrat dvomijo o tem, čeprav sem prepričana, da vsakodnevno
izvajajo podobne dejavnosti ali so pri tem morda še bolj domiselni. Za pravo, aktivno
učenje je potrebno zaupanje med odraslim in otrokom in ustrezna čustvena klima v
oddelku. Posamezni delčki dnevne rutine ponujajo neskončne priložnosti, da
opazujemo otroke, njihove interese, znanje in izkušnje in omogočajo, da načrtujemo
matematiko v igri in igro v matematiki (Dolar Bahovec in Bregar Golobič 2004).

Literatura:
Bahovec; E. D. Golobič; Ksenija B. (2004). Šola in vrtec skozi ogledalo. Ljubljana: Državna založba Slovenije, d.d.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulu za vrtce.Ur.: L. Marjanovič Umek. Ljubljana: Založba Obzorja.
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Povzetek
Otrok  uporablja matematiko sprva  predvsem  v igri in prav slednja je tista, ki ga »uči«
matematike.   Vzgojitelji  v vrtcu prav dobro vemo, kako otroci  radi preštevajo: ena, dva,
pet, sedem, deset … Iz poskusov pri igri, ponavljanja v spremenjenih  oz. enakih pogojih
sklepa na splošne resnice. Otroci  se matematike učijo sproti in v majhnih korakih že od
samega začetka.

Tako kot vsa področja dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu, tudi matematiko  vzgojitelji
načrtujemo skrbno in ji dajemo enakovreden položaj. Otrok se matematike ne uči
ločeno, ker se le-ta prepleta z ostalimi dejavnostmi v kurikulumu  kot so družba, jezik,
narava , gibanje in umetnost, kakor tudi z dnevno rutino. Tako vzgojitelji  izbiramo in
načrtujemo vsebine, ki otroke spodbujajo, motivirajo in miselno aktivirajo, ter pri tem
ustvarjamo pogoje za dosego zastavljenih ciljev na področju matematike.

Ključne besede: matematične dejavnosti, štetje.

Matematika je kraljica znanosti. Zaljubljena je v resnico, oblečena pa preprosto in
jasno. Dvorec  te vladarice  obdaja gosto trnje in kdor bi ga rad dosegel, mora skozi
goščavo. Slučajni popotnik ne opazi na dvorcu nič privlačnega. Lepota se odpira samo
razumu, ki ljubi resnico in je prekaljen v boju s težavami, kaže izredno nepremagljivo
težnjo po navadno zapletenih, vendar neizčrpnih in vzvišenih razumskih užitkih,
lastnih samo človeški naravi. ( J. Shiadecki, poljski matematik in filozof, 1756 -1830).

Matematika od otroka zahteva vztrajnost, natančnost in iznajdljivost, zato je zelo
pomembno, da vzgojitelji in starši, pri doseganju ciljev   izberejo ustrezno motivacijo in
didaktične materiale. Otroke začnemo že zelo kmalu seznanjati z matematiko, in sicer
da našteva števila, ga seznanjamo z velikostnimi odnosi, z orientacijo v prostoru,
oblekami … Pri tem je potrebno upoštevati interes, izkušnje in predznanje otrok. Tako se
otroci ob reševanju realnih matematičnih problemov učijo o matematičnih pojmih in
strategijah (De Corte idr., 1996, v Hodnik – Čadež 2002).

»Področje matematike vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroke spodbujajo,
da v igri ali v vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj
je veliko, kaj majhno, česa je več in česa je manj, v čem so si stvari različne in v čem
podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so. Kaj je notri in kaj zunaj, kaj je zdaj, prej
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Vesela matematika
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in potem, kaj so simboli,  itn. Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da je
moč nekatere naloge, vsakodnevne  probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja »
matematične«  strategije mišljenja (Kurikulum, 1999, str. 44).

Globalni cilji na področju matematike so:

- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,

- razvijanje matematičnega mišljenja,

- razvijanje matematičnih spretnosti,

- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.

Števila in štetje
Števila so osnova. Otrok se od majhnega uči imena za števila ob pesmicah, rimah,
poslušanju štetja odraslih. Pravo štetje se začne, ko otrok ob izgovarjanju števil pravilno
kaže preštete stvari, vsako po enkrat in nobene ne spusti. Prirejanje 1-1 je osnova za
štetje. Otrok ob uspešnem štetju priredi  enemu po en predmet. Otroku je v pomoč, če pri
štetju uporablja  svoje prste. ( Otrok  v vrtcu 2001).

Štetje je povratno enolično prirejanje elementov preštevane množice v množico prvih
nekaj naravnih števil. Otrok dejansko šteje takrat, ko osvoji vsa štiri načela štetja. Ta pa
so (Hodnik-Čadež 2002) :

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

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

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

4. Štetje je neodvisno  od vrstnega reda ( ni pomembno kje začnemo šteti preštevance;
če bomo prešteli vse, bomo dobili število preštevancev).

Za učenje štetja so za otroke zabavne različne preproste igre (npr. igralne karte –
preštevanje kart in primerjanje oznak ali igre s ploščo- štetje potez na njej, štetje točk na
kocki …) ( Hansen in soavtorji, 2000).

Strategije štetja predšolskega otroka (Hodnik- Čadež 2002):

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

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

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

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

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

- vse kar nastopa v mnogih koščkih ( razsuto ali urejeno ) : kocke, storži, gumbi,
plastični žebljički, sestavljanke, barvice, punčke in avtomobili, več manjših žog;

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

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

- igrače s katerimi lahko merimo: lopate, lončki, modelčki, tehtnice, metri, vrvi,
menzure …
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Pri štetju se moramo odrasli zavedati, da otrok samo s štetjem ne osvoji  pojma števila.
Tudi če otrok zna šteti zelo daleč od 1, lahko, da še ob štetju ne zna niti kazati predmetov,
ki jih šteje. Če je štetje  mlajšega otroka vedno enako napačno, ga sprejemamo in ne
popravljamo, pač pa mu damo več  priložnosti, da posluša glasno pravilno štetje drugih
( Kurikulum … 1999).

Primer priprave štetja

STAROSTNA SKUPINA: 5 - 6 let.

Cilji:

• otrok našteva števila v pravilnem vrstnem redu.

• otrok šteje predmete, ki jih lahko premika.

• doživljanje matematike kot prijetne izkušnje

• otrok šteje glasove (igra-žabe).

Dejavnosti:

1. Otrok prešteje vse otroke.

2. Igra žaba in muhe.

3. Otroci se usedejo za mize, oblikujejo skupine (4 otroci skupaj).

• 1. miza: sestavljanje kock (barvni vzorec), razvrščanje po barvi, štetje.

• 2. miza: slike (štetje likov, označevanje s pikami).

• 3. miza: igra - štetje s kocko (Toliko kot je pik na kocki, toliko žetonov daš).

Otroci  so bili za delo motivirani že pri sami pripravi prostora in sredstev. Njihova
koncentracija je trajala dokaj dolgo časa. Medtem ko so prehajali iz kotička v kotiček, so
največji interes, zanimanje in vztrajnost pokazali  pri igri štetja s kocko, ter na
sprehodih, kjer so šteli stvari oz. reči, ki jih ne morejo prijeti. Na sprehodu smo preštevali
bloke, hiše, okna, drevesa, klopi, račke na reki, ribiče ob Savinji, avtomobile, letala na
nebu …).

 Štetje tako otroci povezujejo z vsakodnevnimi dejavnostmi ; pri štetju pogrinjkov,
papirnatih brisač pri toaletnem treningu, se preštevamo, da ugotovimo kdo manjka in
koliko nas je …

Opazili sva, da otroci že obvladujejo osnove logičnega mišljenja. Poleg vseh
matematičnih pojmov sva dali največji  poudarek štetju.

Literatura
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Grafični prikazi v vrtcu

Povzetek
V prispevku sta  predstavljena primera uporabe različnih prikazov, kjer otrok preko
konkretnega in slikovnega nivoja  razvija logično mišljenje, se uči natančnega izražanja
ter klasificira in razvršča. Dejavnosti so povezane z drugimi področji kurikuluma
(družba) ter se odvijajo v različnih aktivnostih (jutranji krog, prehodi med dejavnostmi).

Ključne besede: predšolska vzgoja, prikazi, razvrščanje, logično mišljenje

Matematika je prisotna v vsakodnevnem življenju in kot navaja Japelj Pavešič – eva
(2001, str. 179) »Matematika v vrtcu ni nič novega«. Otrok si matematična znanja in
izkušnje pridobiva  vsakodnevno preko spontanih in načrtovanih matematičnih
dejavnostih (» ..,saj ima npr. pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti,
ki jih prešteva, meri, primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in
»prešteje«, opisuje, se o njih pogovarja« (Kurikulum, 1999, str. 64)).

Otroka pa lahko začnemo že zelo zgodaj seznanjati s »pravo« matematiko in sicer, ko
uporabljamo matematične izraze, naštevamo števila v pravilnem vrstnem redu, ga
seznanjamo z velikostnimi odnosi: večji, manjši,..z orientacijo v prostoru, z različnimi
oblikami, pri tem pa upoštevamo otrokove izkušnje, predznanja, njihove interese in
potrebe (Tucelj, 2013, po Hodnik Čadež 2002, str. 5,  po De Corte idr., 1996).

Namen zgodnjega učenja matematike ni samo, da bi se otroci matematike le učili,
temveč da bi jo odkrivali, ob tem razmišljali in nadgrajevali znanje. Značilnost
matematičnega mišljenja je reševanje problemov, zato je potrebno osnovne matematične
pojme oblikovati in utemeljevati  tako, da izhajajo iz problemskih situacij, ki jih morajo
biti otroci sposobni doživeti (Tucelj, 2013 po Cotič, 2009, str. 31)

Pri usvajanju matematičnih pojmov otrok preide tri ravni: konkretno (uporaba
konkretnih predmetov in igranje situacij), slikovno (uporaba slik, skic ali risb) in
simbolno (uporaba simbolov za predmete) (Cotič, Felda, 2008).

Otroci v predšolskem obdobju, preko iger in dejavnosti usvajajo matematične pojme in
koncepte s področja števila, geometrija z merjenjem,  obdelave podatkov, ter logike in
jezika (Tucelj, 2013 po Cotič, 2009, str 32, po Marjanovič Umek 2008).
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Logika in jezik
Ob soočenju s predmeti, njihovem urejanju in preurejanju ter ob ocenjevanju njihove
količine pridobi otrok prvo, najbolj osnovno védenje o logično - matematičnem
področju, ki ga je Gardner (1995, str. 165) poimenoval Logično – matematična
inteligenca. Od tod naprej se logično – matematična inteligenca hitro odmika od sveta
snovnih predmetov. Ko posameznik preide niz razvojnih stopenj, postane bolj sposoben
dojemati dejanja, s katerimi deluje na predmete, odnose, ki veljajo med temi dejanji,
trditve ki jih lahko postavimo o dejanskih ali možnih dejanjih in odnose med temi
trditvami. Gardner (1995, str. 165)  navaja da na tej razvojni stopnji prehaja od predmetov
k trditvam, od dejanj k odnosom med dejanji, od območja čutno – gibalnega k območju
čiste abstrakcije in na koncu do višin logike in znanosti. Kot navaja Gardner (1995, str.
165) je veriga dolga in zapletena, ni pa potrebno, da se nam zdi skrivnostna, saj lahko
zasnove najvišjih področij logičnega, matematičnega in znanstvenega mišljenja
najdemo v preprostem delovanju majhnih otrok na konkretne predmete v njihovem
svetu.

Po mnenju Piageta izvira vse znanje, zlasti logično-matematično razumevanje iz
človekovega delovanja na svet. Zato bi se po njegovem mnenju raziskovanje mišljenja
moralo začeti v otroški sobi, kjer otrok raziskuje vsakodnevne predmete in prične
oblikovati pričakovanja o tem, kako se ti predmeti vedejo v različnih okoliščinah. Ko
otrok razume stalnost predmetov  - da predmeti ostanejo neodvisno od njegovega
delovanja nanje v danem trenutku- je ta trenutek odločilna prelomnica za kasnejši
duševni razvoj. Šele ko razume stalnost predmetov, o njih razmišlja in govori tudi v
njihovi odsotnosti, postane sposoben dojemati podobnosti med določenimi predmeti.
Oblikovati prične skupine – ureja predmete. Zmožnost urejanja predmetov v skupine
pomeni za otroka, da imajo določeni predmeti nekatere opredeljive lastnosti, ki so jim
skupne. Otrok prepoznava razred ali množico. Pri prepoznavanju manjka količinski
vidik, katerega po mnenju Piageta  otrok doseže pri šestih ali sedmih letih. Otrok je v tem
obdobju sposoben prešteti število enot (npr. bombonov ali žogic) v vsakem nizu,
primerjati seštevek in odločiti kateri vsebuje večjo količino. V tem obdobju otrok
sposoben število v eni možici s številom v drugi množici, tudi če množici na videz nista
enaki  in tudi če sta mu obe na voljo, da si ju ogleda. (Gardner, 1995, str. 165, 166).

Razvrščanje (klasifikacija), je proces združevanja stvari v skupine, glede na njihove
skupne lastnosti, Hohmann in Weikart (2005, str. 447) navajata, da je ena temeljnih
strategij s katero otroci organizirajo materiale, ljudi, dogodke, katere so del njihove igre.

Pri razvrščanju, urejanju, primerjanju,   lahko uporabimo različne grafične prikaze:
Puščični prikaz, Drevesni prikaz, Carrolov prikaz, Euler – Vennov prikaz.

Grafični prikazi
Za sporočanje v grafičnih prikazih uporabljamo simbol. Osnovni pomen simbolov za
matematiko je, da nadomešča zapisano ali povedano besedilo, ki je enako po vsebini,
ne po besedah. Japelj Pavešič (2001, str. 187) navaja, da so grafični prikazi otroku dobra
pomoč za razvoj abstraktnega mišljenja. Ob izdelovanju prikazov in izmišljanju
simbolov se otrok uči uporabiti vse znane podatke in jih urediti. Ob pogovoru o tem kaj
je na prikazu, pa ugotavlja kako je iz urejenih podatkov mogoče izpeljati rešitev naloge
(Japelj Pavešič, 2001, 187).

Predstavitev dejavnosti
Dejavnosti potekajo v skupini otrok starih štiri do šest let. V skupino je vključenih 17
otrok od tega devet dečkov in osem deklic. Otroci so  bili formirani v skupino iz različnih
skupin in enot ter vrtcev, dva otroka sta bila novinca. V mesecu septembru je bilo
poudarjeno področje družba –  spoznavanje prijateljev, prepoznavanje po imenu,
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razvijanje občutka pripadnosti skupini.

1. To smo mi
Dejavnosti so potekale v jutranjem krogu v mesecu septembru.

Otrokom sem pripravila fotografije otrok manjšega formata, katere so izvlekli iz vrečke.
Otroci so prepoznavali prijatelja po imenu in ga poiskali v krogu. Sliko so odložili na
pripravljen list papirja, kjer so otroci polagali slike. Ko so izvlekli prijatelja kateri je
manjkal, je nastal problem kam ga položiti. Otroci so sami dali predlog, da jih polagajo
ob slikah otrok, kateri so v vrtcu. Ko so bile vse  slike  razporejene smo iskali rešitev za
označitev Otroci kateri so v vrtcu in Otroci kateri niso v vrtcu. Otroci so se seznanili s
simbolom za zanikanje. Za prikaz smo uporabili Carollov prikaz – 1 (ena lastnost).
Otroci so takoj prepoznali manjše število odsotnih otrok. Zato smo na konkretnem
nivoju prikazali koliko je dečkov in deklic v skupini. Težave s prepoznavanjem so v
začetku imeli mlajši otroci. Najstarejši so se prepričali s štetjem. Večina je takoj
prepoznala kje je več otrok po manjkajočem ali nemanjkajočem paru in so znali
argumentirati.  V Carollov prikaz  - 1 so  razvrščali je deklica, ni deklica. Pri simbolu ni
v vrtcu otroci niso imeli težav s prepoznavanjem pomena. Pri simbolu ni deklica pa so
otroci imeli težave (v tem primeru dečki. Simbola deček in deklica smo uporabljali
izmenično). Ko so otroci osvojili razumevanje simbola za zanikanje, sem otrokom
predstavila Carollov Prikaz- 2  (dve lastnosti) (slika 1). Otroci so imeli v začetku težave,
posamezniki so posnemali predhodne otroke, težje so odgovarjali na vprašanje »Zakaj
tako misliš?«. Otroci so po večkratnih ponovitvah osvojili in pridobili novo znanje, sami
posegajo po razpredelnici in dodajajo nove lastnosti v Carollov prikaz – 2 (npr. je v vrtcu,
ni v vrtcu, ima nekaj rdečega, nima rdečega).

Slika 1  Carrollov prikaz - dve lastnosti

2. Čevlji
V garderobi se vedno kaj dogaja. Posamezniki so hitrejši, posamezniki počasnejši.
Čakanje smo popestrili z iskanjem podobnosti med čevlji. Otroci so hitro ugotovili, da
imajo čevlji  vezalke, ježke, zadrge, nekateri čevlji nič. Hitro so iskali podobnosti in se
razvrščali po lastnostih. Otroci so se preštevali, iskali svojo skupino. Dejavnosti
nadaljujemo na igrišču, kjer si otroci sedaj že sami narišejo kroge, in ustrezno označijo
kateri čevlji gredo v katero množico. Težava se je pojavila, ko so otroci ugotovili, da
imajo posamezniki vezalke in zadrgo na čevlju. Ena deklica je predlagala, da z eno nogo
stojijo v enem krogu, z drugo v drugem krogu, kar sem upoštevala in otroke obkrožila in
pokazala nov krog – množico z dvema lastnostnima, seznanila sem jih z Euler-
Vennovim prikazom (slika 2) na konkretnem nivoju. s tem prikazom so imeli otroci
večje težave pri razumevanju kar je bilo razvidno iz argumentov.



275

Slika 2 Euler - Vennov prikaz

Otroci so dejavnosti sprejeli kot del igre in jih želijo še ponavljati. Predvsem ponavljanje
je pomembno za tiste otroke z manj izkušnjami in mlajšimi. Predvsem mi je v
zadovoljstvo, da  otroci posegajo po razpredelnicah in iščejo nove izzive z novimi
lastnostmi, te dejavnosti pa pritegnejo tudi druge otroke. Kot je zapisano v Kurikulumu
za vrtce si otrok matematična znanja in izkušnje pridobiva preko vsakodnevnih
načrtovanih in spontanih matematičnih dejavnostih in  jih  povezujemo z drugimi
področji. Kot navaja Tucelj, 2013, po Hodnik Čadež 2002, str. 5,  po De Corte idr., 1996 je
potrebno, da  upoštevamo otrokove izkušnje, predznanja, njihove interese in potrebe in
jim omogočiti čim bolj spodbudno okolje za raziskovanje in razvijanje miselnih
procesov.
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Matematika je v vrtcu na vsakem
koraku

Povzetek
V prispevku je naštetih veliko primerov, ob katerih je mogoče uspešno vpletati
matematiko v vsakdanje življenje otrok, ne da bi se le ti tega sploh zavedali. Vse te
dejavnosti so potrebne same po sebi, so del življenja v vrtcu in doma, zato so otrokom
blizu. Navsezadnje to od vrtcev terja tudi državni dokument Kurikulum za vrtce.

Ključne besede: matematika, matematična pismenost, kurikul, spodbudno
matematično okolje

Velika beseda matematika še danes pri marsikomu vzbuja strah in trepet in tako je
nikakor ne morejo povezati z učenjem v predšolskem obdobju.  Menijo, da je to težavno,
abstraktno in nepotrebno področje za otroke v vrtcu. Vendar ni tako. Vsak otrok se z
matematiko srečuje v svojem vsakdanjem življenju, v vrtcu in doma. Matematika se
skriva v njegovi igri, pospravljanju in reševanju problemov … skratka, matematika je na
vsakem koraku. (Krnel 2001)

Matematika uči za življenje
Matematika ima pomembno mesto v življenju vsakega posameznika. Reševanje
problemov, predvidevanje, logično razmišljanje so stvari, ki se jih lahko naučimo preko
matematike. Tako oblikujemo predvsem osnovne matematične pojme in strukture,
različne strukture mišljenja in miselnih procesov, sposobnost za ustvarjalno dejavnost
in zagotavljamo spoznavanje praktične uporabnosti matematike.

Matematike smo se učili v šoli, vendar to ni dovolj. Pomembno je, kako znamo udejanjiti
matematiko v resničnem življenju. Pred nami so velikokrat kompleksnejše situacije, ki
od nas zahtevajo analiziranje in obvladovanje matematičnih veščin ter cel niz odločitev,
kako bomo nekaj rešili. Kot odrasli moramo torej obvladovati znanja in veščine, ki so
potrebne za optimalno delovanje v vsakdanjem življenju. Iz tega je nastal pojem
matematična pismenost. (Jelen Mernik, 2012)

Matematična pismenost
Nanaša se na posameznikovo sposobnost prepoznavanja in razumevanja vloge, ki jo
ima matematika v svetu, na sposobnost sprejemanja dobro utemeljenih odločitev in
uporabo matematike na načine, ki ustrezajo potrebam posameznikovega življenja kot
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konstruktivnega in razmišljujočega posameznika (Cotič, Felda 1998).

Matematično pismenost je raziskala Raziskava PISA 2006. Potekala je v 56 državah
med otroci starimi 15 let. Raziskava je zajemala področja bralne, matematične in
naravoslovne pismenosti.  Vendar ni zajemala samo preverjanja znanja v okviru
šolskega sistema, temveč tudi pomembnih znanj in spretnosti, ki jih posameznik
potrebuje v odraslem življenju (Izhodišča merjenja matematične pismenosti v raziskavi
PISA 2006, 2008).

Otrok in matematika
Trdne matematične temelje je potrebno postaviti že v zgodnjem otroštvu. Vsi otroci radi
štejejo in večina staršev jih tega tudi uči.  Japelj (2001) trdi, da otrok obvlada določene
matematične spretnosti. Matematične izkušnje in znanja uporablja v vsakdanjih
problemih. Reševanje le-teh ga zabava, saj ga veselijo uspeh in dosežki.  Potem pa se že
vse lahko konča. Vendar je predšolsko obdobje zelo pomembno, saj se pojavlja veliko
vsakdanjih konkretnih situacij za razvoj matematičnih sposobnosti in spretnosti. Če je
le-teh premalo, potem se v šoli hitro začnejo kazati učne težave. Z delom pri malih
otrokih se jim lahko v veliki meri izognemo. Matematika vsekakor sodi v vrtec (Kozoderc
2013).

Matematika v Kurikulumu za vrtce (1999)
Kurikulum za vrtce določa matematiko kot posebno vsebinsko področje. Tako navedeno
področje vsebuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka spodbujajo, da v igri ali
vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je veliko, kaj
majhno, česa je več in česa manj, v čem so si stvari podobne in v čem različne, kaj je del
in kaj celota, kaj je notri in kaj zunaj, kaj je zdaj, prej in potem, kaj so simboli, itd
(Kurikulum … 1999). Iz tega tudi izhajajo globalni cilji, ki so:

• seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,

• razvijanje matematičnega izražanja,

• razvijanje matematičnega mišljenja,

• razvijanje matematičnih spretnosti,

• doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.

Spodbudno matematično okolje v igralnici
Otrok potrebuje stalne matematične spodbude, zato je pomembno, da vzgojiteljica za
matematiko izkoristi ne le čas načrtovanih aktivnosti, ampak mu nudi okolje, ki je
polno spodbud  in priložnosti za osvajanje novega matematičnega znanja. Tako otroku
ponudimo različne zapise števil in datumov (razni koledarji), grafične prikaze (npr.:
tabele starosti, velikosti otrok, sodelovanja pri dejavnostih itd.), simbole (na ležalnikih,
škatlah z igračami, mapica itd.), primere  geometrijskih teles (razne kocke iz različnih
materialov in velikosti, žogice različnih velikosti, materialov, teže, naravni materiali
ipd.), likov (različne oblike podlag za likovno ustvarjanje, blazinice za sedenje, počitek,
različne oblike magnetov na tabli) ipd. (Kroflič 2001). V igralnici otrokom nastavimo na
njim dostopna mesta konstrukcijske igrače (lego kocke, lesene kocke, magneti,
sestavljanke, natikanke …), različne predmete rastlinskega, živalskega in neživega izvora
(kamenčke, školjke, usnje, razne plodove, lupine orehov, gumbe, zamaške, hišice polžev
…), različne snovi (voda, mivka, pesek …), materiale za oblikovanje (glina, das masa,
plastelin, slano testo, žica …), predmete, ki proizvajajo zvok (pločevinke, večji vijaki,
lesene palčke, zvončki …) idr. Ob tem ne smejo manjkati igrače za igranje z razsutimi
materiali (lopatke, vedra, lončki raznih velikosti, modelčki, metri, tehtnica ipd.)
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Spodbudno matematično okolje vsebuje tudi uporabo različnih tehničnih pripomočkov
(ključavnice, ure, tehtnice, telefoni, blagajne, računala, tipkovnice …) in razna sporočila
in  pripomočke na stenah igralnice (koledarji, ure prave in slike, plakate s številkami,
načrte, različne napise, telefonske številke …) (Kurikulum … 1999).

Spodbudno matematično okolje izven igralnice
Tudi izven igralnice lahko ustvarimo spodbudno matematično okolje. Tako v garderobi
uporabljamo simbole ob zapisih imen, na vrata igralnice namestimo simbol skupine
(muce, lunice …), v toaletnih prostorih uporabljamo piktograme za posamezna opravila
(umivanje rok, zob, zapiranje vode, vihanje rokavov …), z uporabo predlogov in pojmov
levo in desno jih  spoznavamo z orientacijo v prostoru. (Kurikulum … 1999).

Spodbudno matematično okolje na prostem
Tudi bivanje na prostem omogoča spodbujanje matematičnih veščin. Večina zakonitosti
v naravi je matematičnih. Že ob pogledu v okolico opazimo količinska razmerja (mnogo
dreves, posamezna hiša, nekaj cvetlic …), geometrijske oblike (prometni znaki, razne
oblike tlakovcev, stavbe …), barve (zelena kot trava, modra kot nebo, rumeno kot sonce
…),  zapisi števil (prometni znaki, hišne številke …), zaporedja (semafor, črte na cesti …),
različne vzorce (na živalih, rastlinah, ograja, snežinke, pajkove mreže …), ob opazovanju
uporabljamo izraze za opisovanje lastnosti (mokra trava, visoka ograja, suha trava,
visoka hiša, nevarna luknja …) (Kurikulum … 1999).

Zaključek
V prispevku je naštetih veliko primerov, ob katerih je mogoče uspešno vpletati
matematiko v vsakdanje življenje otrok, ne da bi se le ti tega sploh zavedali. Vse te
dejavnosti so potrebne same po sebi, so del življenja v vrtcu in doma, zato so otrokom
blizu. Otroci tako niso obremenjeni s samodokazovanjem (Marjanovič Umek 2001). Ne
trdim, da je matematika čista radost in najbolj zabavna stvar na svetu. Vem pa, da je
otrokom prirojena radovednost in želja po odkrivanju novega in tako lahko izkoristimo,
da razvijamo in nadgrajujemo njegov potencial.
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Ena, dve, pet ...

Povzetek
Pri vsakodnevnem delu otroki se nenehno srečujem z izzivi,  predvsem kako svojo
prakso izboljšati, kako čim bolje izkoristiti različne situacije in trenutke za aktivno
učenje otrok, k čemur stremim  vsak dan posebej. Poseben izziv mi je v mojih letih dela
v skupini prvega starostnega obdobja predstavljala prav dnevna rutina kot pomemben
del predšolske vzgoje in mojega pedagoškega dela, bolj konkretno  ozaveščanje možnosti
izkoriščanja  elementov dnevne rutine za: spoznavanje razvojnih in individualnih
potreb in sposobnosti otrok,  razvijanje  odnosov med odraslimi in otroki, ki nam vsem
dajejo občutek zaupanja in varnosti ter pripadnosti skupini, sproščeno aktivno učenje.

Ključne besede: dnevna rutina, vrtec, matematika.

Ena, dve, pet … tako nekako se začne štetje otroka. Preden pa zares razumejo število,
količino, štetje, otroci v svojem govoru uporabljajo  matematične izraze. Matematiko
malčki uporabljajo, se z njo igrajo, še preden nam zmorejo in znajo povedati, kaj vedo,
kako razmišljajo.

Matematika kot področje Kurikuluma za vrtce
Matematika je tako področje, s katerim se otroci srečujejo v svojem vsakodnevnem
življenju. Tako tudi v vrtcu, skozi najrazličnejše dejavnosti,  otroke spodbujamo, da si
skozi igro ali vsakdanja opravila pridobivajo izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je
veliko, kaj majhno, česa je več in česa manj, kašne oblike, barve so, kaj je zgoraj in kaj
spodaj, kaj notri in kaj zunaj, v čem so si stvari različne in v čem podobne, kaj je simbol
… (Kurikulum … 1999).

Področje matematike je  eno izmed področij nacionalnega kurikuluma, opredeljeno  z
globalni  in operativni cilji ter vlogo odraslega, ki jih vzgojitelj z načrtovanjem dnevno
vnaša v izvedbeni kurikulum. Pomembno je, da ob tem pozna in upoštevati nekatere
skupne zakonitosti o otrokovem razvoju, kot tudi nekatera skupna načela predšolske
vzgoje:

• predšolsko vzgojo je treba razumeti kot pomembno za predšolskega otroka
(potrebna je »izraba« vsakega razvojnega obdobja takega, kot je) in ne kot pripravo
na neko naslednjo stopnjo vzgoje in izobraževanja;
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• v kurikulu za predšolske otroke je na izvedbeni ravni nujen preplet različnih
področij dejavnosti in preplet z dnevno rutino;

• predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k
pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja
smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu
omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira;

• učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in
pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih
ter oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij,
na notranji motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju
socialnih izkušenj;

• otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna
načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu
preseganja svoje vpetosti v t.i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji,
razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju.
(Kurikulum za vrtce 1999, str. 19).«

Vzgojiteljica prepoznava preko opazovanja otroka (njegovega obnašanja, igranja) zanj
ustrezne matematične cilje in načrtuje  matematične dejavnosti, ki jih vnaša v njegovo
življenje v vrtcu.  Ob tem njeno načrtovanje zajema tudi predvidevanje razvoja spontane
otrokove igre in njeno obogatitev z matematiko. Tako enakomerno izkorišča priložnosti
za matematiko ob vsakdanjih opravkih in omogoča izvedbo v naprej načrtovani
dejavnosti (Otrok v vrtcu 2001).

Matematika skozi igro
Najprimernejši način zgodnjega poučevanja matematike je igranje z otrokom. Igra je
pomembna, saj se otrok med njo uči preko poskusov in ponavljanj, v majhnih korakih.
Otrok za matematične igre uporablja vsakdanje okolje, predmete, priložnosti, ob tem se
izraža s telesom, uporablja svoje roke, noge, misli, govori. Matematiko se igra ali
sprašuje po matematičnem znanju, da se bo lahko igral naprej (Otrok v vrtcu 2001).

Vloga odraslega
Vzgojitelji, pomočniki in drugi odrasli imajo pri matematičnih dejavnostih in igri
pomembno vlogo. Predvsem pomembno je, da opazujejo otrokovo igro, da mu lahko
pomagajo v najprimernejšem trenutku razširiti matematično znanje (Kurikulum …
1999). Vzgojitelj se tako vključi v otrokovo igro, jo obogati z matematičnimi cilji. Pri tem
mora biti pozoren, da se igra nemoteno nadaljuje in da pobuda igre ostane otrokova.
Kolikor je mogoče, v igri prevzame vlogo enakopravnega igralca. Ob tem se vzgojitelj
nenehno  pogovarja, v govoru mimogrede uporablja matematične izraze, opisuje možen
način reševanja problemov, šteje… Predvsem pa je pomembno, da se veseli otrokovih
uspešnih rešitev problema, mu to vedno pokaže in ga ob vsakem napredku pohvali
(Otrok v vrtcu 2001).

Matematika v vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu
Otrok rabi stalne matematične spodbude in najbolj primerno je, da zanje izkoristimo
ostalo bivanje otrok v vrtcu, dejavnosti v okviru dnevne rutine (Otrok v vrtcu, 2001).

Dnevna rutina, ki je vpletena v vsakodnevne dejavnosti v skupini v vrtcu, je torej sestavni
del elementov vzgojnega vplivanja na otroke in mnogokrat posredno učinkovitejša od
dejavnosti v zapisanem kurikulu (Šola in vrtec skozi ogledalo, 2004).

Kot vzgojiteljica dnevno za matematiko izkoriščam  malčkovo bivanje v vrtcu: prihod v
vrtec, obroke, pripravo na spanje, odhod na sprehod, bivanje na prostem, gibanje,… torej
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dnevno rutino. V oddelku prvega starostnega obdobja je ta vmesni čas še toliko bolj
pomemben, saj omogoča individualen pogovor, ki v času pripravljenih dejavnosti
običajno ni mogoč, vzgojiteljici, torej meni, pa nudi možnost opazovanja otroka in
spremljanje njegovega napredka,  mi pomaga pri načrtovanju matematičnih dejavnosti
v prihodnje. Pri tem je pomembna tudi moja vloga, predvsem moje zavedanje
pomembnosti danih situacij za učenje, iskanje primernih izzivov za otroke skozi ves
dan, moj govor. Kako to poteka v skupini, pa bom težko strnila le v nekaj besed, v opis
enega primera. Zato bom skušala nanizati, kako sem se z malčki srečevala z
matematiko skozi različne rutinske dejavnosti.

Prihod v vrPrihod v vrPrihod v vrPrihod v vrPrihod v vrtttttececececec –  vsak otrok se ob prihodu v vrtec, odhodu na sprehod ali domov, sreča
s svojim slikovnim simbolom in zapisanim imenom, z istim simbolom je označen tudi
ležalnik, na katerem počiva, slikovni simboli spremljajo  različne tabele in grafe, ki
nastajajo v igralnici skozi leto (npr. graf rasti,), vrečice za odlaganje svojih igrač, poličke
s plenicami ob previjalni mizi. V garderobi se otroci srečujejo z barvami na svojih
oblačilih, kot tudi vzorci. Seveda malčki ob svoji vključitvi v vrtec običajno še ne zmorejo
govoriti, znajo in zmorejo pa prepoznati svoje stvari ravno zaradi tega, ker poznajo
vzorec na svojih copatih, čevljih, kapi. In nič ni lepšega, ko postane v zimskem času
garderoba otrok še bolj bogata. Dnevno si natikamo kapo na glavo in rokavice na roke,
pa škornje na noge in se tako učimo prostorskih položajev ter izrazov za poimenovanje,
spet spoznavamo barve in štejemo.

Obroki Obroki Obroki Obroki Obroki – postanejo zanimivi, ko otroci osvojijo rutino pri prehranjevanju, zmorejo
sedeti pri mizi. Pri pripravljanju mize je bolj kot vloga otrok na začetku pomembna
moja, vloga odraslega. Pri razdeljevanju pribora, prtičkov, krožnikov s hrano, predvsem
pa slinčkov,  se z otroki ves čas pogovarjam, besedno opisujem, uporabljam matematične
izraze, npr: »Tebi en slinček, pa tebi enega in še tebi enega. Imam še en slinček. Kdo ga še
nima? Ali ga imate vsi?« Ko so otroci nekaj starejši, sami poskrbijo, da ima vsak otrok
svoj slinček, prtiček, s prirejanjem eden z enim in ugotavljanjem, kdo ga še nima (kdo od
otrok vzame več slinčkov in jih razdeli otrokom, ki jih še nimajo, spet drugi hodi na kup
iskat en slinček in ga nese enemu otroku in to ponavlja tako dolgo, da ima vsak otrok
svoj slinček). Običajno se v tem času pri otrocih pojavi tudi govor, ki ga otrok uporablja
v  tej igri (npr.: »tebi, pa tebi«, »se enega«, »se meni«),  ni pa nujno.

Odhod na sprehodOdhod na sprehodOdhod na sprehodOdhod na sprehodOdhod na sprehod – začnemo v garderobi, kjer se igramo z oblačili, vezalkami, z
nenehnim preizkušanjem sezuvanja in obuvanja, z iskanjem svojih stvari, z
opisovanjem in pogovorom o načrtovani poti. Med sprehodom naletimo na mnogo
stvari, predmetov in objektov, ki jih lahko otroci opazujejo. Malčki so sposobni
opazovanja šele potem, ko spoznajo sprehod kot dejavnost, ko zmorejo sproščeno hoditi
ob vrvici, ko se na sprehodu počutijo varne. Takrat jih z besednimi spodbudami
usmerjam v opazovanje, nanje skušam prenesti navdušenje ob opaženem, za
opazovanje imajo otroci nato dovolj časa. Okolje nam nudi nešteto možnosti za igranje
z matematiko (različne oblike stavb, velikosti in barve, črte na nebu, pot v snegu,
labirint, luže po dežju, vozila na cesti, ozke in široke poti, znaki in table, oblaki na nebu,
pogled na mesto z bližnjega hriba, račke v potoku, jata ptic, siva čaplja z dolgimi, tankimi
nogami,...), o vsem se pogovarjamo, opisujemo, tudi tipamo ali kako drugače
preizkušamo. Ob koncu leta, ko so otroci malo starejši, jih postavljam pred izzive, da se
odločajo, kam bomo zavili, levo ali desno ali kar naravnost, da povedo, po kateri poti
pridemo nazaj v vrtec, kje v potoku plavajo račke.

Bivanje zunajBivanje zunajBivanje zunajBivanje zunajBivanje zunaj – zunaj  se z malčki veliko igramo v peskovniku z mivko, s kamenčki, z
vodo, paličicami, tudi travo, hodimo ob ograji igrišča,  uživamo v igri s snegom. Igri
postopno dodajamo pripomočke (različne posodice, plastenke, lončke, žličke). Poseben
izziv za otroke nastane takrat, ko iz igre umaknemo pripomočke in se ponovno igrajo
samo npr. s peskom. Takrat otroci rešujejo problem tako, da poiščejo pripomočke za igro



Spodbujanje matematičnega mišljenja v vrtcu282

v okolju, se igrajo z lastnim telesom ali pa se obrnejo po pomoč na odraslega  - to so
trenutki, ki jih kot vzgojiteljica predvsem opazujem, tako spoznavam otroke in njihov
napredek. Otroci preko igre s številnimi ponavljanji spoznavajo lastnosti različnih
snovi, pridobivajo konkretne izkušnje o teži, velikosti, barvi ipd.

Priprava na spanjePriprava na spanjePriprava na spanjePriprava na spanjePriprava na spanje – otroci imajo za počitek stalno mesto, svoje posteljice prepoznajo
po narisanem simbolu in imenu, in jo vsakič tudi sami poiščejo. Če so otroci prisotni
pri postavljanju posteljic v igralnici,  postavljanje spremlja besedna igra. Otroke
sprašujem po tem, čigav ležalnik imam v roki, kam ga moram postaviti, kdo leži ob Teji,
kateri simbol označuje Nejev ležalnik, komu še nisem prinesla ležalnika, ipd.  V času
priprave na spanje se otroci učijo pospravljati oblačila in copate na določeno mesto.
Gibanje je izrazito povezano z matematiko in pomembno za učenje, prav tako govor.
Gibanje, po mojem, otrokom nasploh omogoča prve lastne izkušnje, prvo spoznavanje
okolja, brez gibanja bi učenja skoraj ne bilo. Zato naj opisovanje te povezave ostane za
drugič, saj o tem lahko nastane še en prispevek.

Namesto zaključka
Matematika in njeno vpletanje v vsakodnevne dejavnosti nudijo številne možnosti, ki
jih jaz še zdaleč nisem izčrpala, ob opisovanju verjetno tudi nisem odkrila nič novega.
S pisanjem prispevka sem želela le sporočiti, da teorija in njena izhodišča v vrtcu živijo,
da verjamem, da je matematika del našega in otrokovega vsakdana, da je tudi dnevna
rutina postala pomemben del vzgojno izobraževalnega dela v vrtcih.
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Povzetek
V referatu želim predstavit dejavnosti, ki jih pri otrocih starih 3-4 let načrtno vpletam v
dnevno rutino ter s tem pri njih spodbujam matematično mišljenje. Izzive otroci
sprejemajo spontano ter jih na zabaven način tudi izvedejo. Z matematiko se tako
srečujejo vsakodnevno preko dnevne rutine. Pri svojem delu sledim načelu, da otroci
najprej usvojijo veščine, pomembne za vsakodnevno življenje, da so korak bližje na poti
k samostojnosti.

Ključne besede: matematika, razvoj matematičnega mišljenja, dnevna rutina

Uvod
»Vzgojitelj, pomočnik in drugi odrasli imajo pri matematičnih dejavnostih zelo
pomembne vloge. Iskati morajo zvezo med matematiko in vsakdanjim življenjem otroka
v vrtcu in doma.« (Kurikulum za vrtce 2004, str. 72). Otrokom matematične dejavnosti
predstavljajo velik izziv. Pri svojem delu opažam, da si otroci redkeje iniciativno med
načrtovanimi dejavnostmi izberejo matematične naloge. Zdi se mi pomembno, da
dejavnosti, ki spodbujajo matematično mišljenje, načrtno vpeljujem v dnevno rutino.
Prehrana, nega, počitek, urejanje igralnice, prehodi iz ene dejavnosti v drugo, so
priložnosti, ob katerih lahko otrokom ponudimo veliko različnih izzivov, kjer se
srečujejo z matematiko.

Matematika skozi vsakodnevne dejavnosti
Ob prihodu v vrtec se otrok najprej v garderobi sreča z napisom svojega imena in simbola
pod obešalnikom za oblačila in na polici za čevlje. Otrok lahko že pred vstopom v
igralnico po obešenih oblačilih v garderobi ugotovi, kateri od prijateljev je že v vrtcu. Ob
prihodu otrok v igralnico pa sem pozorna ali otrok pozdravi. Večkrat otroke spodbudim
k razmišljanju, kaj izrečemo ob prihodu in kaj želimo z besedami kot npr. dobro jutro in
dober dan sporočiti drugim ljudem.

Pri pospravljanju igralnice pred obroki rada večkrat poiščem del (npr. leseno kocko, del
sestavljanke, vrvico od pretikank …) kakšne igre in povprašam otroke, h kateri igri sodi
izbran del. Pravilni odgovor največkrat povedo tisti otroci, ki določeno igro dobro
poznajo in se jo tudi pogosteje igrajo. Pri samem pospravljanju pa se otroci spontano
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srečujejo z razvrščanjem in  shranjevanjem igrač v zaboje, urejanjem kotičkov glede na
slikovno opremljene police, pravilno postavitvijo stolov za mizo, …

Pred odhodom v umivalnico, kjer poskrbimo za osebno nego, otroke največkrat povabim
v kolono ob izreku izštevanke. Otroci izštevanko poznajo in vedo, da morajo ob
zaključku izštevanke stati v koloni. Večkrat jih ob tej situaciji povprašam, kaj sledi.
Spodbudim jih, da razmišljajo, ali je čas za zajtrk, odhod na prosto ali kosilo ter zakaj
tako menijo. Ob tem otroci izkusijo zaporedje dogodkov ter uporabljajo izraze za pojme
najprej, potem, pred, … Pri sami negi rada opazujem otroke ter jih besedno spodbujam,
kaj sledi določenim dogodkom ali so na kaj pozabili, predno zapustijo umivalnico. Pred
časom smo se tudi seznanili z zgodbo o traktorju, preko katere si pravilno umivamo
roke. Opažam, da si otroci sedaj bolj temeljito umivajo roke, saj sledijo zaporedju zgodbe
in tako umijejo vse dele roke.

Pri pripravi miz si otroci samostojno pripravijo pogrinjke ter prtičke. Otroci vedo, koliko
otrok je lahko za eno mizo, zato sami ocenijo, ali je še dovolj prostora, da prisedejo k
določeni mizi, ali morajo izbrati drugo mizo. Otroke navajam, da si prtiček pripravijo na
desno stran ter jih tako seznanjam z orientacijo oz. jih spodbudim z vprašanjem, ali
imajo prtiček na pravi strani. Pri delitvi pribora eden izmed otrok razdeli pribor otrokom,
ki sedijo za njegovo mizo. Otroci se srečujejo s štetjem in prirejanjem 1-1. Pri delitvi
hrane imajo otroci možnost izbire glede vrste in količine hrane. Otroci se srečujejo s
pojmi kot so veliko, malo, pol ali cel kos kruha. Pri pospravljanju po obrokih otroci sami
razvrstijo pribor, skodelice in krožnike na voziček eno na drugo. Pogrinjke morajo zložiti
na polovico, da nastane manjši pravokotnik, ga zviti in pospraviti v z njihovim imenom
označene žepke, prtičke pa v pravi koš. Zanimivo je opazovati, kako različno otroci
izvedejo to zaporedje dogodkov. Nekaj otrok še potrebuje spodbudo s strani vrstnikov ali
odraslih.

Ob začetku šolskega leta smo se z otroki po zajtrku zbirali na preprogi, da smo se
navajali, da se v tem času zberemo in usedemo vsi. Ko smo to usvojili, sem na sredino
igralnice položila obroč ter škatlo z blazinicami in podala navodilo, naj se vsi usedejo
okoli obroča, vendar se ga ne smejo dotikati. Na ta način se še vedno zberemo po
zajtrku, otroci oblikujejo krog, večkrat pa jih izzovem, kako lahko poskrbijo, da bo
prostor za vse, kar tudi sami izvedejo. Počitek je še ena izmed vsakodnevnih dejavnostih,
kjer se otroci srečujejo z matematiko. Poiskati morajo svoj ležalnik (označen z njihovim
simbolom) ter si vzglavnik pripraviti na pravilno stran ležalnika (na višji del).

Zaključek
Naštela sem le nekaj pogostejših primerov iz svoje prakse. Izzive, ki spodbujajo
matematično mišljenje pri otrocih, največkrat oblikujem ob spontanih individualnih
situacijah, kjer ob konkretnih primerih otroke spodbudim z različnimi vprašanjih.
Opažam, da so prav zaradi spontanosti otrokom ti izzivi v zabavo in jih ne pustijo
ravnodušne, dokler ne najdejo rešitve.

Eno izmed načel uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce (prav tam) je tudi načelo
horizontalne povezanosti – povezovanje različnih področji dejavnosti v vrtcu. Kot je
razvidno iz naštetih primerov iz moje dosedanje prakse, pri vsakodnevnih dejavnostih
ne spodbujamo le matematičnega mišljenja temveč se to povezuje z razvijanjem
matematičnega izraženja ter matematičnih spretnosti. Globalni cilj pa je, da se otrok
seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju ter jo tudi doživlja kot prijetno izkušnjo
(Kurikulum za vrtce 2004).

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (2004). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Papalia, D. E. (2003). Otrokov svet. Ljubljana: Educy.
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Povzetek
Z znanjem o številih in odnosih med njimi ter s pridobivanjem številskih prestav pri
učencih postavljamo temelje za nadaljnje delo pri matematiki. Pri tem moramo
upoštevati življenjske situacije in izkušnje, učenčevo aktivnost, ki ga bo notranje
motivirala, da bo pridobil kvalitetne spretnosti in znanje v konkretnih, vznemirljivih in
različnih  dejavnostih. Trudimo se zadovoljiti njegove želje, potrebe, interese.

Ključne besede: matematika, učni načrt, štetje,  pojem število, številske predstave.

Uvod
V referatu bomo predstavili spoznanja učiteljev, ki jih pridobimo na začetku šolskega
leta, ko ugotavljamo predznanje s področja aritmetike. Izhajajoč iz učnega načrta za
matematiko, ob upoštevanju didaktičnih priporočil, celostnem poučevanju in učenju
bomo predstavili nekaj dejavnosti, s katerimi pridobivajo učenci znanje o pojmu število
ter znanje o številskih predstavah.

Izkušnje učencev
Izkušnje s štetjem in usvajanje količinskih predstav, ki jih pridobiva otrok v svojem
zgodnjem otroštvu, so povezane z njegovim lastnim interesom, življenjskim/družinskim
okoljem in številnimi dejavnostmi, ki jih spoznava otrok v predšolskem obdobju v vrtcu.

Učitelji v prvem razredu ugotavljamo, da učenci ob vstopu v šolo v večini poznajo števila
do deset (nekateri tudi že več) in jih tudi preštevajo. Redki so tisti, ki tega ne zmorejo
oziroma se pri tem še motijo. Uspešni so tudi, ko jih prosimo, da štejejo od določene
številke naprej (recimo od tri do sedem). Drugačna pa je ugotovitev, ko učencem rečemo,
naj štejejo nazaj v padajočem zaporedju. Še manj so učenci  uspešni, ko želimo, da
začnejo šteti nazaj pri točno določenem številu (npr. od sedem do dve), v situacijah, kjer
morajo ugotavljati velikostne odnose ali pri primerjanju števil. Učitelji ugotavljamo, da
učenci velikokrat štejejo avtomatizirano, manjka pa jim količinska predstava števila.
Prvošolci v večini zapisujejo številke, ki so se jih zaradi želje in radovednosti naučili
pisati s preslikavanjem. Njihove poteze so velikokrat že avtomatizirane, zaporedje potez
pa je redkokdaj čisto usklajeno z normativnim zaporedjem potez za zapis številk. Te
morajo slediti smernicam orientacije na ravnini, torej od leve proti desni in od zgoraj
navzdol.

Martina Žohar, dipl. vzg., OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Razvijanje številskih predstav pri
pouku v 1. razredu
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Učni načrt za matematiko – 1. razred
Zadnja posodobitev učnih načrtov je dala velik poudarek medpredmetnemu
povezovanju, torej povezovanju znanja z različnih področij in uporabo izkušenj iz
vsakdanjega življenja. Tako lahko pri matematiki uresničujemo celostno učenje, učenec
doživlja oz. opazi smisel celote in se uči z več vidikov hkrati. Slednje pa potrjuje naravo
dela v prvem razredu, kjer se pri pouku povezujejo predmeti, cilji in vsebine (Novak,
Markun Puhan 2012).

Pridobivanje številskih predstav, obravnava in zapis števil je v prvem razredu pomembna
vsebina pri matematiki iz sklopa aritmetika in algebra. Skupaj je obema namenjeno 85
šolskih ur, v katerih učenci pri aritmetiki usvajajo naslednje cilje:

- štejejo, zapišejo in berejo števila do 20, vključno s številom 0,

- ocenijo število predmetov v množici,

- uredijo po velikosti množico naravnih števil do 20,

- določijo predhodnik in naslednik danega števila,

- prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil,

- primerjajo števila po velikosti (Učni načrt za matematiko 2011).

Minimalni standard znanja oz. dosežek, ki ga mora učenec usvojiti s tega področja v 1.
razredu, pa pravi:

- učenec šteje, bere, zapiše in primerja naravna števila do 20 (Učni načrt za
matematiko 2011).

Didaktična priporočila, ki so zapisana v UN navajajo, da pridobivanje številskih
predstav temelji na praktičnih aktivnostih. V procesu oblikovanja pojma števila
moramo učitelji v proces poučevanja obvezno vključevati konkretne materiale, nazorna
ponazorila, primerna didaktična sredstva in metode, kot so igra, opazovanje in
izkušenjsko učenje ter dejavnosti, s katerimi urejamo števila po velikosti, urimo odnose
in štetje (Učni načrt za matematiko 2011).

Številske predstave
Z različnimi oblikami preštevanja učenci postopoma pridobivajo količinsko predstavo
števila in s tem znanje o pojmu števil. Pri tem izhajamo iz novejših raziskav, ki poudarjajo
pomen štetja kot proces usvajanja števil (Gelman in Gallistel, 1978: v Manfrda Kolar,
2006: v Flere, Kopasić 2012).

Ob obravnavi števil in pri pridobivanju številskih količin poiščemo v okolju stvari,
predmete, ki jih preštejemo ali se končajo na določeno število (na semaforju so tri barve,
na eni roki je pet prstov, v pesmici nastopajo trije korenjaki, v pravljici je fant prestal tri
preizkušnje, prestopili smo devet stopnic, na panoju smo razstavili deset likovnih
izdelkov …). Pozorni smo na štetje v rastočem in padajočem zaporedju. Priložnosti za
štetje in preštevanje iščemo pri vseh učnih predmetih.

Štetje
Glasno štejemo vedno in povsod. Izhajamo iz okolice, različnih trenutnih in vsakdanjih
situacij, življenjskih izkušenj, konkretnih materialov in upoštevamo različne učne stile:

- pri štetju izhajamo iz lastnega telesa, še posebej s prstov rok;

- štejemo predmete s dotikanjem ali kazanjem (pozorni smo na pravilno
preštevanje, pravilno zaporedje);
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- predmete postavljamo na različne načine (učenci usvajajo pojem ohranitve
števila);

- predmete dodajamo ali odvzemamo (ugotavljamo, ali jih je še vedno enako);

- štejemo predmete v gibanju (avtomobile na cesti);

- štejemo predmete, ki jih imamo in jih ne vidimo;

- štejemo gibe, ki jih izvajamo;

- štejemo predmete, ki jih tipamo, vohamo, okušamo.

Dejavnosti štetja na konkretni ravni

Učenci skozi igro usvajajo konkretne predstave števil. Navajamo nekaj primerov:

- povej, kaj sestavlja telo (dve roki, nogi, pet prstov na eni roki, en nos…);

- s kretnjami oz. pantomimo predstavi določeno število;

- preštej predmete in pokaži prste, povem ti število, ti pokaži prste, preberi število
in pokaži prste (tudi obratno), poglej kartonček in naredi ustrezno število počepov,
priklonov, poskokov na eni ali obeh nogah, kimaj, mežikaj;

- igraj gibalne igre in štej (skakanje s kolebnico, podajanje žoge, preskakovanje
ovir);

- opazuj kegljanje (koliko kegljev si podrl, koliko jih stoji, katerih je več/manj);

- meci kocke s standardnimi in nestandardnimi postavitvami pik (preštej kocke in
naredi gibalno nalogo, lahko za eno več/ali manj);

- opazuj in štej, kaj bom naredil/a, in naredi kot jaz (se zavrti, dvigni roke, objemi
sošolca);

- preštej gume na plastičnem krožniku, dodaj za enega/dva … več/manj, poišči
krožnik z enakim številom gumbov, uredi krožnike po velikosti v padajočem ali
rastočem zaporedju;

- naredi določeno število predmetov, pik, črt v brivsko peno, lahko za določeno
število več/manj;

- napolni določeno število veder z mivko, v vsako vedro postavi določeno število
zastavic;

- poslušaj in štej zvoke, udarce (delamo jih z lastni instrumenti, zvočili, instrumenti);

- povej, kolikokrat sem zaigral/a in katere različne instrumente sem uporabil/a;

- poslušaj glasove in bodi moj odmev (ponovi enkrat več/manj);

- prinesi različno število predmetov (igrač, zvezkov, barvic …) in jim poišči ustrezno
število pik na kocki, palčk;

- postavi določeno število predmetov/simbolov na številski trak (jaz dodam
predmete, ti pa simbole);

- poskrbi, naj ima vsaka igrača svojega lastnika (povej število igrač);

- ugotovi, ali ima vsak predmet (žlica, sok, zvezek) svojega lastnika - prirejanje;

- naredi najvišji/najnižji/enak stolp, najdaljšo/najkrajšo/enako črto; naredi nižje/
višje/enako …;
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- ohrani število (otrok nastavlja enako število različno velikih predmetov in
ugotavlja enakost) - konzervacija;

- postavi link kocke v dlan sošolca, ki jih prešteje z zaprtimi očmi;

- potipaj in preštej predmete v vrečki;

- tipaj in štej okraske, školjke, zamaške na vrvici z zavezanimi očmi;

- preštej ali ugotovi na hrbet zapisano število (napišem pike ali število - štej,
kolikokrat ti je uspelo, pomagaj si s palčkami);

- prepoznaj določen simbol za število s tipanjem (plastelin, lepilo, semena); preštej,
pri kolikih ti je uspelo;

- povej, koliko različnih vrst sadja si prepoznal z okušanjem (koliko učencem bo
uspelo ugotoviti vse okuse);

- povonjaj in preštej različne vonje.

Zaključek
Vse zgoraj naštete dejavnosti lahko oblikujemo v igre za dva ali več igralcev, iščemo
lahko ideje za igre, izdelujemo učne pripomočke, si izmislimo pravila, ki jih lahko
spreminjamo in prilagajamo. Z osvojitvijo številskih predstav se učenec izogne
preštevanju, ki mu za računske operacije jemlje preveč časa.

Vsa znanja in energija, učiteljeva prizadevanja in iskanja novega ter vsakodnevna
načrtovana organizacija dejavnosti so bogato obrestovana takrat, ko učitelj pri učencih
opazi napredek, ko se premagajo težave, se osvojijo spretnosti in se pokažejo rezultati.
Pri tem ni zanemarljiv občutek učencev, ki doživljajo napredek. Z njim si dvigujejo svojo
samopodobo.

Sama se zavedam pomembnosti obravnavane teme, saj so dobro osvojene številske
predstave učenčeva popotnica in osnova za njegovo nadaljnje šolsko delo. Gre za
pomemben matematični temelj, ki ga na začetku šolanja postavljamo v prvem razredu.

S pisanem referata in raziskovanjem tega področja sem ponovno ozavestila pomen
pridobivanja številskih predstav pri učencih, svojo odgovornost pri načrtovanju in
pripravi za delo. Lastna dejavnost me spodbuja k iskanju pestrih, problemsko
naravnanih poti, ki jih lahko ponudim učencem ob uporabi različnih novosti.

Meni osebno je pomembno učiteljevo znanje in energija, sposobnost motiviranja
učencev, predanost in lastno navdušenje za delo, ki ga učenci še kako prepoznajo.
Aktivnost otrok, izkoriščanje priložnosti ob vsakodnevnih opravilih, organizacija
dejavnosti, ki vključuje konkretno raven usvajanja matematičnih pojmov, pa
zagotavljajo, da je delo v razredu zanimivo, prehod na slikovno in simbolno raven pa
uspešnejši.
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Spremljanje napredka otroka na
področju matematičnega mišljenja

mentorica: mag. Betka Vrbovšek

Kazalo poglavja:
290... Barve in razvrščanje
294... Spoznajmo geometrijski lik: KROG
297... Razumevanje koncepta vzorca pri 2 do 3 leta starih otrocih
301... Matematika in ročno izdelana igrača
304... Od telesa do ploskve
308... Možnosti za razvijanje strategij štetja se ponujajo v vseh dejavnostih v vrtcu
311... Razvrščanje v predšolskem obdobju
315... Razvrščanje v prvem starostnem obdobju
319... Predstavitev igrače “Bučko” in vloga strokovnega delavca pri didaktični igri z otrokom
322... Razvrščanje
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Barve in razvrščanje

Povzetek
Matematični razvoj predstavlja otrokom kompleksno medigro med interpretacijo
lastnega otroškega pogleda na svet in sposobnostjo odzivanja na to, kar razumejo. V
prispevku želim predstaviti akcijsko raziskavo o poznavanju in prepoznavanju barv ter
njihovem razvrščanju, ki sem ji opravila v prvem starostnem obdobju, ter nekaj primerov
relevantnih dejavnosti.

Ključne besede: barve, razvrščanje, akcijska raziskava

Uvod
Delam v homogenem oddelku, kjer so otroci stari od 2 do 3 leta. Opazila sem, da nam je
igra z naravnimi materiali, s katerimi smo veliko manipulirali, ponudila veliko
možnosti za raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj s področja matematike.
»Otrok se v vsakodnevnem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima npr.
pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri,
primerja, razvršča, grupira, prikazuje s simboli, jih poimenuje in »prešteje«, opisuje, se o
njih pogovarja.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 64). Otroci so se tako skoraj na vsakem
koraku seznanjali z obliko, velikostjo, barvo, se orientirali v prostoru, preštevali,
primerjali ... Velikokrat sem zaznala, da so predmete poimenovali po barvi, npr: »Glej,
rumen listek«. Pa je bila barva res prava?

Akcijsko raziskovanje v oddelku
Izvedla sem akcijsko raziskavo, v kateri sem ugotavljala, ali otroci poznajo osnovne
barve (rdečo, rumeno in modro), ter opazovala njihovo znanje razvrščanja predmetov
po barvi. Raziskave sem se lotila tako, da sem najprej ugotavljala začetno stanje
poznavanja barv s pomočjo opazovanja, sočasnega zapisovanja ter intervjuja s
posameznim otrokom. V naslednjem koraku sva s sodelavko izvedli različne dejavnosti,
namenjene izboljšanju zaznavanja, razlikovanja in poimenovanja posameznih barv.
Raziskavo sem zaključila s preverjanjem njihovega znanja.

Ugotavljanje stanja s pomočjo opazovanja in sočasnega zapisovanja podatkov ter
individualnega intervjuja s posameznim otrokom
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Dejavnost 1: Pokaži ustrezno barvo
Otrokom sem ponudila barvni krog iz kartona. Prosila sem jih, naj mi pokažejo, kateri
del v krogu je rdeče barve, kateri je moder in kateri je rumen. Opazovala sem, kako se
otroci lotevajo naloge: ali na barvo pokažejo nemudoma ali oklevajo in čakajo na moj
namig … Ugotovitve sem si sočasno zapisovala. Zanimalo me je:

• ali so otroci takoj pokazali ustrezno barvo;

• ali so otroci naključno pokazali na ustrezno barvo;

• ali otroci barve sploh ne poznajo in posledično ne vedo pokazati, kje v krogu se
ta barva nahaja.

Dejavnost 2: Razvrsti predmet na ustrezno barvo
Otrokom sem ponudila enake predmete rumene, rdeče in modre barve. Zanimalo me je,
ali jih bodo razvrstili na mize, kjer so bili listi posameznih barv.

Ugotovitve
S posameznima dejavnostma sem ugotovila, da le 4 otroci poznajo osnovne barve ne
glede na zaporedje spraševanja ter da pri tem ne potrebujejo razmišljati in pri podajanju
odgovora ne oklevajo. Ostali otroci so pri spraševanju čakali na moj odgovor, ali pa so
pokazali napačne barve. Pri razvrščanju sem ugotovila, da je kar 9 otrok od 14 pravilno
razvrstilo vse predmete po barvi.

Primeri dejavnosti:

• Ob vsaki barvi poiščemo predmete te barve in jih prinesemo od doma.

• Prebiramo knjige in kartonke o barvah in se ob njih pogovarjamo.

• Uredimo knjižni kotiček, v katerem so samo knjige o barvah, ter ga opremimo s
simbolom.

• Poiščemo in poimenujemo predmete določene barve v igralnici in na prostem
(poimenujemo barve v igralnici in naravi).

• V jutranjem krogu pogledamo, če ima kdo na sebi oblečeno kaj rdečega, rumenega,
modrega.

• Otroci se razvrščajo glede na barvno karto, ki jo dobijo.

• Razvrščanje kock, žebljičkov, zamaškov, žog po barvah.

• Razvrščanje likov po barvi v določene škatlice.

• Razvrščanje kock po barvi na krožnike.

• Otroci razvrščajo na splošno (igrače) in po pravilu (pripravljanje mize za kosilo).

• Otroci rešujejo gibalni problem »Pajkova mreža« in razvrščajo žoge po barvah.

• Otroci rešujejo matematične probleme »Iskanje družine« (pikapolonica, metulj,
kačji pastir).

• Otroci se igrajo z baloni in jih razvrščajo po barvi.

• Igra »Kaj se skriva v foliji« in razvrščanje predmetov.
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• Igra s kockami in sestavljanje kock po barvnem zaporedju – barvni vzorec na
slikovnem nivoju.

• Pripenjanje ščipalk na barvni krog.

• Otroci sodelujejo pri plesu, kjer so različni rekviziti kot plesna spodbuda (balon,
storži, krpice).

• Ustvarjalni gib ob slovenski etno glasbi in risanje s posameznimi barvami na
pole papirja.

• Igra s plastelinom.

• Otroci tiskajo z baloni z osnovnimi barvami, mešajo osnovne barve ter
ugotavljajo, kam barve izginejo in kaj nastane ob mešanju barv.

• Voskanje (risanje z voščenkami in nato barvanje z vodenimi barvami).

• Igre s padalom.

• Gibalne igre s poudarkom na barvah.

Moj namen je bil, da otroci začnejo barve pozorno opazovati, da so nanje pozorni in da
pridejo do novih spoznanj. Dejavnosti smo večkrat ponovili, saj so tako lahko otroci
pridobivali na samozaupanju in samozavesti.

Področje matematike smo povezali še z ostalimi področji. Z otroki smo dnevno listali
knjige, se ob njih pogovarjali, se igrali govorne igre, ki vsebujejo barve, ter prepevali
pesmi.

Pri dejavnosti, kjer so bili predmeti zaviti v srebrno folijo, je bila motiviranost otrok zelo
visoka. Predhodno sem v folijo zavila različne predmete. Izbrala sem take predmete, s
katerimi otroci vsakodnevno manipulirajo (glavnik, kocka, krožnik, žlica, vilice, lonček,
barvica, račka, štampiljka, žoga, jabolko, velik žebljiček, duda). Naredili smo krog in na
sredino kroga sem postavila zavite predmete. Vsakega posameznega otroka sem
povabila, naj si izbere en predmet in ga še zvitega prinese k meni. Otroka sem spodbujala,
da predmet najprej potipa ter poskuša ugotoviti, kaj se skriva v foliji. Skoraj vsi otroci so
ugotovili, kaj se skriva v zavitku. Pri barvici je en deček iskal različne rešitve, kaj vse bi
lahko bilo v foliji. Rekel je, da je lahko palica, svinčnik ali barvica. Otrokom je bila
dejavnost zelo zabavna. Predmete so nato razvrstili po barvi v škatlo. Ugotovila sem, da
večina otrok že zna povezati miselne procese s predhodnimi izkušnjami. S to
dejavnostjo sem želela, da otroci pridobijo tudi drugačno izkušnjo, s tipanjem, jo nato
besedno izrazijo in na koncu razvrstijo po barvi v škatlo.

Zaključno preverjanje
Po končanih dejavnostih sem zopet naredila poskus z dejavnostmi, ki so jih otroci že
izvajali, in preverila, kako so otroci pri posamezni dejavnosti napredovali. Dejavnosti
sem ponovno izvedla individualno. Ugotovila sem, da barve pozna 6 otrok od 14, 11
otrok pa zna pravilno razvrstiti predmete po barvi. Skozi proces učenja je pri
poznavanju barv prišlo do napredka. Kljub temu, da le-ta ni bil velik, saj so »barve«  za
otroke še precej abstrakten pojem, pa vsaka nova pridobljena izkušnja ni zanemarljiva.
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Zaključek
V okviru akcijske raziskave sem otrokom ponudila veliko raznolikih dejavnosti, ki so se
prepletale med različnimi področji kurikula. S sodelavko sva prostor vsak dan
organizirali in pripravili tako, da je ves čas podpiral igro, ki razvija interese in
nastajajoče miselne sposobnosti otrok. Otroke sem načrtno individualno opazovala ter
jih spodbujala pri razvijanju vztrajnosti. Pri dejavnostih sem bila osredotočena
predvsem na to, da bodo otroci motivirani in da bodo z veseljem pristopili k njim. Skozi
dejavnosti sem bogatila njihove izkušnje, ki so jim prišle prav pri zahtevnejših
dejavnostih in izzivih. Pri otrocih, ki niso poznali barv, sem poskušala doseči, da
prepoznajo osnovne barve in jih znajo tudi poimenovati. Pri otrocih, ki jim barve niso
tuje, sem ponujala dejavnosti z nekoliko višjo zahtevnostjo. Vse dejavnosti sem
načrtovala tako, da so ustrezale njihovi starosti in zmožnostim; začela sem z manj
formalnimi in nadaljevala k bolj formalnim dejavnostim. Na ta način so kot
posamezniki in kot skupina dobili priložnost pridobivanja različnih izkušenj in
razvijanja matematičnega mišljenja.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (2007). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo.
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Spoznajmo geometrijski lik: KROG

Povzetek
V  članku sem opisala proces spoznavanja geometrijskega lika (kroga) pri deklici s
cerebralno paralizo, ki je bil izpeljan na treh nivojih: na konkretnem, slikovnem in
simbolnem nivoju. Prikazala sem medpredmetno povezovanje in pričetek aktivnega
učenja.

Ključne besede: otrok s posebnimi potrebami, matematični lik – krog, medpredmetno
povezovanje, aktivno učenje.

Matematika je predmet, ki nas spremlja v vsakdanjem življenju, zato je potrebno otroku
že v zgodnjem oz. predšolskem obdobju ponuditi čim več možnosti za pridobivanje
izkušenj tudi iz naravoslovnih vsebin. Spodbudno okolje je, poleg podedovanih dednih
zasnov in lastne aktivnosti, pogoj za celostni razvoj otroka. Če opazujemo lahko vidimo,
da nas matematične vsebine spremljajo v vsakdanjem življenju. Že sama komunikacija
med otroci in starši pri npr. igri v parku otroku ponuja možnost razvoja matematičnega
mišljenja in matematičnega izražanja, ki sta kot globalna cilja zapisana v Kurikulu za
vrtce (1999).

Piskova (2011) poudarja, naj bo matematični svet otroku predstavljen konkretno in
nazorno, pri čemer naj bi bil vsak matematični pojem vpeljan na treh nivojih:
konkretnem, slikovnem in simbolnem nivoju. Predlaga tudi izogibanje matematični
terminologiji in izhajanje iz problemskih situacij, ki so otroku blizu. Metode, ki jih pri
tem uporabljamo, pa so:  didaktične igre, izkustveno vedenje, opazovanje in razlaga.

V nadaljevanju bom predstavila proces spoznavanja kroga – geometrijskega lika, ki se je
izvajal v obliki individualnega dela z deklico s cerebralno paralizo. Deklica je stara štiri
leta in ima poškodovan center za govor in ravnotežje. Dejavnosti izvaja z levo roko, kjer
je prisotna delna spastičnost prstov, desna roka pa se giblje nekontrolirano. Deklica ne
govori, vendar kot nadomestno komunikacijo uporablja komunikacijsko knjigo,
sestavljeno iz znakov in slikovnega gradiva in naravne gibe.

Na konkretni ravni sem deklici predstavila geometrijski lik krog, najprej ob izvajanju
gibalne igrice Bela lilija. Kljub omejenosti v gibanju se je lahko vključila v gibalno
igrico, kjer so jo otroci sprejeli medse, ob moji pomoči pa je lahko z njimi sklenila krog.
Usvajanje oblike kroga je nadaljevala preko melodičnih verzov (Marinković 2007).
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Slikovna raven je bila deklici ponujena v obliki velikega kroga, narisanega na listu
papirja. Izbrala sem močno rdečo barvo, ki je takoj pritegnila njeno pozornost. To raven
sem nadaljevala s prepoznavanjem kroga v slikanicama Oblike okrog mene (Loughrey
2011), ki prikazuje predmete iz okolice in Igrajmo se z oblikami (Patilla 1998). Ob
ogledovanju oblik kroga sva se vračali nazaj na konkretno raven ob pogovoru o krogu,
ki ga vidi okoli sebe. Prepoznala je krog v različnih situacijah: v gumbu, uri, balonu,
krožniku in piškotu na njem, pikapolonici, obesku na ključih in kar je bilo zame
najzanimivejše, spomnila se je, da ima mama na ključih tudi žeton za nakupovalni
voziček. Prav zadnji predmet je deklico motiviral, da mi je razložila, kaj je prepoznala kot
krog, saj v komunikacijski knjigi ni znaka za nakupovalni voziček ali žeton. Želja po
razlagi je bila tako močna, da je deklica uporabila vse njej poznane naravne gibe in
znake v komunikacijski knjigi, da sva skupaj prišli do besede, ki označuje žeton za
nakupovalni voziček. Deklica je pokazala veliko veselje ob prepoznani besedi in s tem
prešla že na simbolno raven. Na simbolni ravni prične otrok z uporabo razvitega pojma
v novi situaciji, ta pojem pa deluje kot instrument, kot orodje za nove primere (Pisk
2011).

Ob ogledovanju narisanega kroga in pogostem vračanju na konkretno raven, se je s
časom pri deklici  pojavila želja po lastni aktivnosti. Z znakom, ki prikazuje risanje z
barvicami, je izrazila željo po risanju kroga. Zaradi delne spastičnosti je oprijem barvice
otežen, zato deklica uporablja za risanje prirejeno držalo iz pene. Seveda krog ni bil
popoln, a je bila deklica nad njim navdušena, kar je pokazala z mimiko obraza. Kot
pravi Vrlič (2001), začne otrok okoli četrtega leta zavestno ustvarjati različne oblike in
pri tem nadaljuje, da otrok pri tej starosti ločuje predmete po njihovih temeljnih
vizualnih karakteristikah, za kar ima na voljo že dokaj veliko paleto krožnih oblik. To
trditev podpira tudi Marjanovič Umek (2004), ki navaja, da večina otrok do treh let in pol
zmore postopno posnemati risanje preprostih geometrijskih likov – najprej kroga.

Ker je deklica že prepoznavala obliko kroga iz okolice, sem jo usmerila v aktivno učenje.
Aktivno učenje se začne, ko otrok razpolaga  in rokuje s predmeti, uporablja svoje telo in
vse svoje čute pri raziskovanju predmetov (Hohmann 2005). Ponudila sem ji izrezane
kroge iz različnih vrst tkanin. Deklica je na naključno izbrano mesto z mojo pomočjo
nanesla lepilo in nanj prilepila izrezani krog. Opazila sem, da je deklica točno vedela,
kaj želi ustvariti, saj sta bila namerno izbrana tako prostor kot barva tkanine. Ustvarila
je zanimiv krog, ki je spominjal na cvetlico.

Slika 1: Izdelki otrok s posebnimi potrebami (Škornik 2011)
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Matematične vsebine se lahko vežejo in povezujejo z vsemi drugimi področji
izobraževanja, kot so: glasba, šport, likovno izražanje, jezik, okolje (Pisk 2011).
Medpredmetno povezovanje sem predstavila v procesu usvajanja pojma krog, ki je bil
navzoč pri dejavnostih: gibanje, glasba in družba (Bela lilija), narava (pikapolonica,
cvetlica …), jezik (slikanice, verbalna in neverbalna komunikacija) in seveda matematika
na vseh treh nivojih: konkretnem, slikovnem in simbolnem nivoju. Vsi trije nivoji so se
med seboj prepletali in vračali iz enega na drugi nivo. To sem dosegla s pogostimi
ponovitvami dejavnosti, različnimi situacijami in predmeti, ki izhajajo iz otroku
poznanega okolja. Proces spoznavanja geometrijskega lika se s tem še ni končal in se
nadaljuje in prepleta še naprej.

Literatura:
Hohmann, M. (2005). Vzgoja in učenje predšolskih otrok. Ljubljana: DZS.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Loughrey, A. (2011). Oblike okrog mene. Murska Sobota: Založba Borut Premzel.
Marinković, S. (2007). Oblike. Odkrivanke: prvi pojmi. Ljubljana:Rokus Klett.
Marjanovič Umek, L. (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Patilla, P. (1998). Igrajmo se z oblikami. Radovljica: Didakta.
Pisk, M.(2011). Matematika v vsakdanjem življenju. Zapiski predavanj iz predmeta matematika. Koper: Pedagoška
fakulteta Koper. Predšolska vzgoja.
Vrlič,T. (2001). Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdobju. Ljubljana:Debora.
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Razumevanje koncepta vzorca pri 2
do 3 leta starih otrocih

Povzetek
S kolegicami in kolegi, strokovnimi delavci, bom v prispevku delila izkušnje z izvedbo
akcijske raziskave, ki sem jo izvedla v oddelku dve do tri leta starih otrok in sicer za
potrebe spremljanja razvoja koncepta vzorca. Nanizala bom izhodiščne dejavnosti, ki
so služile za preverjanje začetnega stanja ter opisala načrtovane dejavnosti, ki so
pripomogle k razvijanju spretnosti za posledično razumevanje že omenjenega koncepta.
Osvetlila bom pomen in vlogo različnih deležnikov vključenih v matematične
dejavnosti.

Ključne besede: matematika, vzorec, prvo starostno obdobje, akcijska raziskava,
načrtovane dejavnosti.

Kako otroci razvijejo razumevanje vzorca
Zakaj se dojenčki počutijo domače v znanem okolju? Piaget (1967) trdi, da je to zato, ker
so že dojenčki sposobni prepoznati vzorce. To ponazori s primerom pohištva, ki ga
dojenčki prepoznajo, če je fiksno postavljeno. Ko se npr. odprejo vrata skozi katere
vstopi mama, dojenček ve, da to pomeni, da bo kmalu sit. Vse to so že vzorci, ki so jih
otroci sposobni prepoznati v prvem letu.  Otroci v zgodnjem predšolskem (od 2 do 3 leta)
obdobju niso sposobni reducirati stvari v določen red. Prepoznajo elemente v zaporedju,
ne znajo pa jih nadaljevati, kopirati, zato jim je potrebno zavestno ponujati dejavnosti,
s pomočjo katerih želimo uresničiti prav to, česar še ne zmorejo. Dejavnosti lahko
povežemo z ostalimi področji in na ta način naredim matematiko še prijetnejšo. A.
Montagne-Smith (2003) našteva naslednje primere dejavnosti. Npr. vzorci gibanja
(vzgojitelj sedi na čelu kolone, pokaže zaporedje gibov, ostali ponovijo), vzorci v glasbi
(ploskanje ob pesmi, ki jo poznajo), vzorci ob malici (izdelajo, kopirajo, ustvarjajo vzorec
iz suhega sadja), vzorci ljudi, izštevanke, ciklični vzorci (prav tam). Otroci v poznem
predšolskem obdobju pa so že sposobni sami tvoriti red, vendar se tega ne zavedajo.
Bistvenega pomena pri  tem procesu so vprašanja ter pogovor odraslih z otrokom, ki ga
spodbuja z vprašanji - kaj pride prej, kaj kasneje, spodbudi ga, da opazijo da gre za red,
vzorec. Barve, oblika, velikost, tekstura, pozicija in kvantiteta so tisti elementi oz.
karakteristike, ki nam pomagajo, da otroke opozorimo, prikažemo vzorec. Pogosto
pozabljamo na ciklične vzorce. A. Montagne-Smith (2003)  poudarja npr. da otroci
spoznajo, da se aktivnosti dogajajo v ciklu (dan sledi noči, otrok gre na stranišče, nato
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si umije roke; če imajo brata ali sestro lahko prepoznavajo vzorec v dojenčkovem ritmu
npr. hrana-plenica-spanje). Seveda ne samoiniciativno oz. samostojno, temveč ob
pogovoru odraslih, ki otroka spodbudijo, da ta vzorec prepozna (prav tam).

Matematične dejavnosti v vrtcu
Vodenje otroka pri posamezni matematični dejavnosti je zelo pomemben faktor uspešne
dejavnosti, zato je glavni akter v izvedbi dejavnosti, odrasla oseba. Odrasla oseba oz.
vzgojitelj, mora imeti zadostno mero znanja, da načrtuje, snuje dejavnosti v situacijah,
ki so blizu otrokovemu resničnemu življenju. Razumeti mora kako otroci interpretirajo
matematični potencial v izkušnji. Otrokove izkušnje v predšolskem obdobju so namreč
priložnost za razvoj otrokovih dispozicij. Vzgojitelj mora biti dober opazovalec, ki
podrobno opazuje otroka ter hkrati predvidi, kdaj bo njegova interakcija z otrokom
spodbujajoča, koristna in kdaj ga lahko s svojim vključevanjem v njegovo igro ovira.
Pozorno mora spremljati napredek otroka (Anning, Edvards; 1999).

Drugi glavni akterji so otroci. Pomembno je, da ob matematičnih izkušnjah pridobivajo
ne le zgolj znanje, izkušnje, temveč da doživljajo tudi uspeh, samozavest, samostojnost
pri reševanju nalog, problemov. Uspeh je namreč tisti, ki bo otroke gnal naprej po nova
spoznanja, znanja, spretnosti (Anning, Edvards; 1999) …

Nezanemarljivo je spodbudno učno okolje, ki daje otroku dovolj možnosti za
raziskovanje, manipuliranje, pridobivanje novih izkušenj. Sem sodijo igralnica, igrišče,
telovadnica skratka vsi prostori, kjer se otrok giblje oz. preživlja svoj vsakdanjik. Mednje
uvrščamo tudi didaktična sredstva kot tudi drugi pripomočki in igrače za igro
predšolskih otrok (Anning, Edvards; 1999, podobno tudi Hansen, 2000).

Spremljanje otrokovega razvoja na področju vzorca – akcijska raziskava
V oddelku I. starostnega obdobja kjer sem vodila raziskavo, je bilo 14 otrok, natančneje
starih od 2,4 o 3,2 let. Akcijsko raziskavo sem pričela s preverjanjem začetnega stanja
oz. izhodiščnega znanja pri otrocih; pri čemer sem pri posameznem otroku preverila ali
zna nadaljevati vzorec samostojno ali z mojo pomočjo ter ga nadaljevati tudi v drugo
smer. Izbirala sem konkretne predmete oz. prezentacije in zato izbrala lego kocke.
Element barve v vzorcu sem prepoznala kot primeren za vzorec s katerim bom podajala
navodila. Najprej sem posameznemu otroku predstavila pripomočke, nato pa vpričo
njega začela postavljati, ustvarjati vzorec in zraven ubesedila vsako reakcijo. Otroke
sem motivirala z vprašanjem ali zna nadaljevati vzorec. Uspešnost in neuspešnost
otrok pri dejavnosti sem skrbno beležila. Uspešnost nadaljevanja vzorca brez pomoči je
bila na začetku le 30%.

Po prvem koraku, preverjanju stanja sem načrtovala dejavnosti s pomočjo kateri so
otroci imeli priložnost pridobivanja izkušenj z vzorci. Glavni cilj vseh dejavnosti je bil
pridobivanje novih izkušenj,  graditev znanja,  povezovanje izkušenj,  pridobivanje
izkušenj v različnih prezentacijah, pridobivanje izkušenj preko različnih področij
dejavnosti, uporaba znanja v drugih situacijah. Nudila sem mnogo priložnosti za učenje
in pridobivanje novih izkušenj, ki niso bile izpeljane zgolj kot usmerjene dejavnosti,
temveč sem priložnosti za razumevanje koncepta vzorca iskala v vseh življenjskih
situacijah v vrtcu. Težavnost sem stopnjevala glede na to, kakšne rezultate je otrok
dosegal v prejšnjih dejavnostih. Podatki o napredku in uspešnosti vsakega otroka pri
posamezni dejavnosti je bilo izhodišče, ki je služilo kot začetek nove dejavnosti.
Največkrat je bila višja stopnja težavnosti npr. ustvarjanje lastnega vzorca, vzorec
različnih kombinacij npr. ABBA, AABAAB …

Na področju konkretnih prezentacij smo ustvarjali vzorce s pomočjo konkretnih
predmetov (npr. legokocke, flumastri, plišaste igrače, dojenčki …) (več o sredstvih,
Hansen, 2000) in sicer v različnih kotičkih (konstrukcijski, kotiček dom, likovni kotiček.
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Poleg konkretnih prezentacij oz. izkušenj s konkretnimi predmeti sem načrtovala
dejavnosti, kjer so imeli otroci priložnost pridobivanja izkušenj tudi s slikovnimi
prezentacijami. Primeri dejavnosti s slikovnimi prezentacijami je primer Mavrične
ribice. Z otroki smo prebrali pravljico Mavrična ribica, nakar sem otrokom ponudila
naslikano podobo ribe in začetni vzorec.

Pripravila in izdelala sem didaktične igre oz. sredstva, ki so otrokom pomagale
pridobivati izkušnje o ustvarjanju in nadaljevanju ter izkušnje o elementih, ki
sestavljajo vzorec. Izdelala sem didaktični material, ki je hkrati vseboval oboje – slikovne
in konkretne prezentacije. Najpogosteje sem uporabila sistematične uprizoritve barv
kot tudi velikosti, ki sledijo določenemu zaporedju. Otroci so na te uprizoritve polagali
zamaške, ki so bili ustrezne barve ali velikosti kot uprizoritev na kartonu.

Usmerila sem se tudi na ostala področja dejavnosti. Na področju glasbene umetnosti
smo prepevali pesmi, ki vsebujejo refren, ponavljali smo zaporedja gibanja (ritmični
elementi). Tudi na tem področju sem navadno težavnost stopnjevala na način, da sem
otroke spodbudila bodisi, da sami ustvarijo vzorec in ga nadaljujejo, bodisi sem
spremenila strukturo vzorca na težjo. Starejši otroci v skupini so bili izjemno spretni v
ponavljanju, kopiranju vzorca, medtem, ko je mlajšim včasih preglavice delala tudi
groba motorika, neusklajenost gibov rok … Na področju likovne umetnosti sem izbrala
tehniko slikanja s tempera barvami. Uporabili smo tehniko slikanja s prsti ter tiskanja
z žigi. Mlajšim otrokom pri katerih sem že v prejšnjih dejavnostih zaznala, da imajo
težave pri razumevanju, opisovanju vzorcev sem ponudila vodene barvice. Otroci so
imeli sprva možnost naključnega tiskanja s prstki ali z žigi. Šele nato sem jih spodbujala
k ustvarjanju reda oz. zaporedja. Otroke ni težko motivirati za gibalne dejavnosti, zato
sem se odločila, da bo tudi področje gibanja in bivanja na prostem eno izmed področij,
kjer bomo lahko poglabljali razumevanje vzorca. Oblikovanje mivke, peska je lahko
krasna izkušnja tudi za pridobivanje razumevanja koncepta vzorca. Otroci so že vešči v
izdelovanju, oblikovanju t.i. potičk, zato sem jih motivirala tudi za ustvarjanje vzorca
na tem področju. Sprehode v naravo, v bližnjo in širšo okolico vrtca smo nemalokrat
izkoristili za opazovanje vzorcev v naravi kot so: vzorci na fasadah, oknih, ograjah,
drevored, vzorci rož, krila ptic, vzorci na ploščicah …Tudi področje nege pripomore k
prepoznavanju vzorcev. Nemalokrat smo med nego opazovali naša oblačila – nogavice,
majice. Pogovarjali smo se o vzorcih, jih opisovali, prepoznali …  Prehranjevanje nam je
služilo za iskanje, prepoznavanje vzorcev v našem življenju. Predvsem pri malicah smo
se lahko večkrat poigrali z vzorci, ko smo sadje polagali v različna zaporedja, nize,
vzorce, ki smo jih nato nadaljevali, spreminjali, dopolnjevali …

Za zadnji korak raziskave, preverjanje končnega stanja, sem izbrala drugačne dejavnosti
kot na začetku. Smatram, da lahko otroci v kolikor so pridobili novo znanje, le - to
pokažejo v različnih, drugih okoliščinah oz. situacijah. Pripravila sem nekaj slikovnega
materiala na katerem so bile fotografije zebre, prehoda za pešce, majice v vzorcem ter še
nekaj drugih fotografij. Otroke sem spodbudila, da mi povedo, kje na sliki vidijo,
prepoznajo, opazijo vzorec.  Tako sem preverila razumevanje izraza kot tudi njegovo
dejansko razumevanje koncepta vzroca. Druga dejavnost je bila podobna tisti na
začetku, vendar sem tokrat uporabila zamaške. Otroke sem spodbujala k opisovanju,
poimenovanju, ubesedenju elementov v vzorcu, uporabi ustreznih pojmov (vzorec).
Zastavljala sem jim vprašanja kot so: kaj pride potem, kaj je prej …

Evalvacija akcijske raziskave
Spremljala sem napredek vsakega otroka posebej. Upoštevala sem posamezne pred
dispozicije otrok v matematičnih izkušnjah. Pri spremljanju napredka sem opazovala
naslednje: kdaj je otrok suvereno in samozavestno vstopal v izzive, naloge, dejavnosti,
kako se je soočal z izzivom, kakšne strategije je uporabljal, razvijal pri reševanju
problemov, kako je odreagiral na uspeh in kako na neuspeh, ali je znanje, izkušnje, ki
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jih je pridobil uspešno prenašal na druge podobne situacije, je povezoval, gradil
izkušnje med seboj.

Otroci so matematiko doživljali kot prijetno izkušnjo. To je bilo razvidno iz izredne
motiviranosti, pripravljenosti, sodelovanja otrok pri tovrstnih dejavnostih.
Samoiniciativno so udeležili in sodelovali v matematičnih dejavnostih. Posledica tega
je bila tudi ta, da sem skušala otrokom pri dejavnosti zagotoviti uspeh in zadovoljstvo.
Da smo spoznavali matematiko v vsakdanjem življenju, se je pokazalo predvsem pri
vključevanju matematičnih dejavnosti v dnevno rutino, prehranjevanje, negovanje, pri
dejavnostih na prostem, na sprehodih … Če se oprem na namene dejavnosti ter cilje
lahko rečem, da so otroci pridobili ne zgolj matematične spretnosti kot so razvijanje
strategije pri reševanju problemov, samozavest, interes za  vključevanje, sodelovanje v
matematičnih dejavnostih, temveč tudi: doživljali so ugodje, veselje pri matematičnih
dejavnosti, razvijali so socialne veščine dogovarjanja, sodelovanja …
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Matematika in ročno izdelana igrača

Povzetek
Ekološko osveščanje in srečevanje z ekologijo na takšen ali drugačen način je postalo
del našega vsakdana, v katerega so vključeni tudi otroci.

Učenje in spremljanje napredka otrok na področju matematike je možno tudi s pomočjo
ročno izdelanih igrač. Zbran material, predvsem les, smo poskušali ponovno uporabiti
za izdelavo le-teh. Projekt je temeljil na nastajanju igrače in možnosti njene uporabe pri
učenju matematike. Vzgojitelji smo jih sami izdelali, otroke pa smo vključili v igro in
njihovo uporabo.

Z referatom bi vam rada predstavila, kako izvirnost, iznajdljivost, ideja in kreativnost
pripomorejo k učenju matematike v predšolskem obdobju.

Ključne besede: predšolski otrok, odpadni material, matematika, igra.

Učimo se matematiko
Zavedamo se, da je igra ključnega pomena za otrokov razvoj in učenje. Vsaka otroška
igra ima vzgojno-izobraževalno nalogo, vendar je ta bolj naključna. Za uresničevanje le-
te uporabljamo različne didaktične igrače. Vse preveč denarja odštevamo za igre, ki jih
z malo domišljije in poguma lahko izdelamo sami. Odpadni material, s katerim se
srečujemo, nam ponuja neskončno možnosti za ponovno uporabo.

Vrtec naj bo okolje, ki ga otrok raziskuje in kjer se ob lastni aktivnosti uči. Zelo zgodaj
naj se sreča s področjem matematike, saj učenje lahko poteka na zelo prijazen in
nevsiljiv način.

Učitelji in vzgojitelji pomagajo otrokom na različne načine. Današnja praksa ponuja
precej različnih didaktičnih pripomočkov, pedagoških prijemov in metodičnih
postopkov. Volja je precej pomembna in odvisna od vsakega posameznika. Za stvari, ki
so nam bolj pri srcu oziroma nam pomenijo več, smo pripravljeni marsikaj storiti, »zato
je pomembno matematiko že zgodaj spoznati kot prijateljico, kot nosilko presenetljivih
zakonitosti čudovitega sveta, ki nas obdaja«  (Zajc, Koželj, 2001:7).

Matematične probleme je treba postaviti tako, da bo otrok preko zabave uresničil cilje,
ki si jih je zastavil, oz. so mu jih zastavili vzgojitelji, in ga spodbuditi k zahtevnejšim
nalogam, ki zahtevajo večkratne ponovitve poskusov. Spodbudno okolje pomeni
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ustrezno opremljena igralnica, v kateri otroci vznemirljivo pričakujejo, da se bodo začeli
učiti, raziskovati materiale in odkrivati nove informacije. Pomembno je otroku
zagotoviti dovolj igralnega prostora in pa ustrezno razmerje med strukturiranimi in
nestrukturiranimi igračami (Hodnik Čadež 2002).

Igramo se matematiko
Ročno izdelane igrače pri otroku vzbudijo zanimanje. Radovednost jih žene že med
samo izdelavo, tako da si igračo želijo čim prej preizkusiti.  V nadaljevanju predstavljam
nekaj možnosti za didaktične matematične igre domače izdelave. Cilji, ki jih s temi
igrami lahko uresničujemo, so:

- otrok razvija pozitiven odnos do igrače,

- otrok išče in uporablja različne možnosti za rešitev problema,

- otrok se seznanja s pravili igre in jih upošteva,

- učenje matematike s pomočjo ročno izdelanih igrač.

Igra: Ekološki otok
Razvrščanje odpadkov, narisanih na lesenih
ploščicah, k ustreznemu zabojniku ekološkega
otoka. Igračo lahko uporabimo pri preverjanje
znanja, ki si ga pridobijo ob stiku z ločevanjem
odpadkov. V tej igri je zajeto ekološko osveščanje in
matematika hkrati.

Igra: Mozaik
Otrok lahko izdela lasten motiv mozaika ali pa sledi predlogi, ki se nahaja pred njim.
Otrok se uri v izdelavi zrcalne slike in orientaciji v prostoru (»na listu«)

Igra: Pikapolonice
Gre za klasičen primer razvrščanja po Carrollovem
diagramu. Otrok razvršča pikapolonice glede na dve
lastnosti (barva, število pik).

Igra: Ponovi vzorec
Otrok natika telesa na stojala po priloženem vzorcu
vodoravno ali navpično. Lahko si izmislijo svoje
vzorce ali pa telesa natikajo po barvi. Igra se lahko
prilagodi starosti otrok.

Igra: Pisane ogrlice
Otrok poskuša pretakniti vezalko skozi luknjice v barvnih telesih. Pri nizanju si lahko
vzorec izmisli kar sam ali pa ponovi vzorec, kot ga veleva kartica. Pri tem se uri v fini
motoriki, hkrati pa razvija domišljijo oz. matematično mišljenje.
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Igra: Človek ne jezi se
Otrok poskuša v čim krajšem času premagati celo pot
(krog) z vsemi tremi figurami in jih čim  prej pripeljati
do cilja  – v hišico.

Igra: Bingo
Vsak izmed igralcev enkrat zakotali igralno kocko in
s tem določi barvo, ki je na vrsti za prekrivanje.
Zmagovalec igre je tisti, ki prvi pokrije vsa pobarvana
polja na svoji bingo ploščici. To sporoči z glasnim
vzklikom BINGO.

Igra: Gosenica
Nizanje izrezanih kosov  stonoge na vrvico po danem ali
izmišljenem vzorcu.

Igra: Spominska igra po otipu
Otrok po otipu poskuša prepoznati dve enaki površini, ki
sodita skupaj.

Igra: Tarča (orientacija v prostoru, smer meta)

Ciljanje tarče z žogico. Otrok poskuša čim večkrat zadeti
tarčo in podreti čim več predmetov,  ki tarčo sestavljajo.

Zaključek
Namen je bil vzpostaviti pozitiven odnos do igrače in željo po uporabi in iskanju rešitve
v dani situaciji, seznaniti otroke s pravili iger in učenje matematike skozi igro. Kadar se
otrok igra, pridobiva razne spretnosti, spoznava svoje zmožnosti. V igri spoznava tudi
fizično okolje in pravila, ki vladajo v njem.

Otroci imajo moč pokazati pravo pot. Kljub osnovnemu namenu igrače je praksa
pokazala, da otrokova domišljija in ustvarjalnost ne poznata meja in da lahko naše
igrače uporabljamo na različne načine in v vseh starostnih obdobjih.

Ne podcenjujmo svojih sposobnosti; poiščimo v sebi neodkriti talent in sposobnost za
ustvarjanje nečesa, kar do sedaj še nismo. Upajmo si biti inovativni in ustvarjalni
vzgojitelji!

Besedilo lektorirala: Tonja Vrbovšek
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Od telesa do ploskve

Povzetek
V načrtovani  raziskovalni igri 2-3 letni otroci zaznavajo  značilnosti geometrijskih
teles in likov. Otroke sem namerno spodbujala k igri s točno določenimi igračami in
modeli geometrijskih teles, s katerimi so pri rokovanju, prijemanju in opazovanju,
zaznavali določeno obliko. Zaznavanje in ponotranjanje izkušnje z različnimi
geometrijskimi telesi sem preverila v dejavnostih, kjer so telesa  urejali povezovali z
narisanimi liki.

Ključne besede: igra, geometrijska telesa, ploskve.

Kako se otroci učijo?
Ko načrtujemo igro otrok v mlajših skupinah in želimo z njo otrokom približati
geometrijske zakonitosti, se moramo zavedati  zakonitosti razvoja otrokovega mišljenja
in učenja. Pri tem upoštevamo njegove izkušnje, predznanje, interese in potrebe.
Dejavnosti je potrebno organizirati tako, da so blizu njegovemu realnemu življenju,
učno okolje pa mora nuditi konkretne in smiselne učne spodbude.

Predšolski otrok zaznava celostno, razpršeno in globalno, kar pomeni, da vidi celoto in
ne posameznih delov. Otrok skozi vidno zaznavanje razlikuje različne oblike predmetov

( Grginič 2009). 2-3 letni otroci že ločujejo ljudi od predmetov, spoznavajo svet okoli sebe
z vsemi čutili, znajo poimenovati predmete in ljudi in jih tudi že opisovati. Otroci so do
učenja pozitivno naravnani, saj so  v tem obdobju že zelo vedoželjni in raziskovalni. Pri
tem so zelo vztrajni kljub morebitnim težavam - želijo si namreč uspeti oziroma
obvladati izbrano dejavnost. Ne obremenjujejo se z napakami, ampak se iz njih učijo in
po notranjem občutku razvijajo določene učne strategije (ponavljanje, posnemanje,
preizkušanje, izboljševanje, spremljanje, načrtovanje, iskanje pomoči). Pomembno je,
da se otroci v tem obdobju naučijo osvajati znanje na osnovi razumevanja, ki vključuje
tudi ustvarjalno uporabo znanja v vsakdanjih življenjskih situacijah ( M. Juriševič, R.
Rajovid, L. Drgan -2010).

Spoznavanje oblik teles v skupini 2-3 letnih otrok
Dve do tri letni otroci so že zelo spretni in ustvarjalni v igri z različnimi konstruktorji, ki
jih imajo na voljo v vrtcu. Za igro s konstruktorji so notranje motivirani, saj jim vsaka
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nova konstrukcija, ki jo oblikujejo samostojno, prinaša zadovoljstvo in potrditev
uspešnega dela, ki so ga vložili vanjo. Še posebej so motivirani, če v igri niso sami
ampak se jim pri konstruiranju pridruži odrasla oseba. Opazila sem, da nekateri otroci
že zelo dobro povezujejo svoje izkušnje z novimi izzivi, ki jih sproži novo nastala
situacija, ali pa jo spodbudim sama, s premišljeno postavljenim vprašanjem ali
dejanjem. Otroci ob konstruiranju, s strategijo ponavljanja in izločanja napak, hitro
ugotovijo katera telesa se med seboj skladajo in lahko zato z njimi zgradijo določeno
konstrukcijo in zato izločijo telesa, ki jih pri tem ovirajo. Zanimalo me je, kako otroci v
tej starosti zaznavajo in povezujejo značilnosti posameznega telesa s ploskvijo tega
telesa. Zato sem načrtovano organizirala dejavnosti s katerimi sem otroke spodbujala
k spoznavanju značilnosti nekaterih geometrijskih teles in seveda osnove teles –
ploskve. Dejavnosti so se odvijale v spontani igri v  geo-kotičku ali pa v usmerjenih,
smiselno načrtovanih dejavnostih, s katerimi sem želela otroke spodbujati k ustvarjalni
in raziskovalni igri v kateri so imeli možnost ustvarjalnega mišljenja in s tem povezav
že znanega z novim. Ker so v tem času neprestano povečevali obseg besednjaka, sem
bila pozorna tudi na opisovanje značilnosti posameznega telesa. Pri tem sem jih
spodbujala z vprašanji in s svojim vzorom, ko sem opisovala posamezni objekt ali telo,
ki sem ga vstavila v konstrukcijo.

Primeri dejavnosti

Konstrukcijska igra z različnim gradniki
Igrali so se z velikimi gradniki kot so: penasti gradniki duplo, kartonski gradniki Wesco
in modeli geometrijskih teles, ter z manjšimi kockami duplo  in lesenimi kockami. Z
vsemi gradniki so gradili v višino in iskali ploskve, ki so izkazovale največjo možnost
medsebojne skladnje ter konstrukcijske trdnosti. Konstruirali so samostojno, v manjših
skupinah ali pa skupno z odraslo osebo. Najbolj trdne in smiselne konstrukcije so
nastale pri skupnem delu, kjer sva s pomočnico sodelovali s svojim vzorom, izzivali
otroke k reševanju napak z različnimi vprašanji in praktičnimi prikazi, ki so jih navedli
k razmišljanju in ponavljanju dejavnosti. V igri sva uporabljali matematične izraze za
obliko teles in ploskev. Tudi otroci so v igri začeli uporabljati izraze: oglato, kvadrat,
rob,okroglo,valj, krogla, krog, trikotno, špičasto.

Igra s kroglicami in gibanje teles
Za igro s kroglicami sva izdelali cevni tobogan. Cev za električno napeljavo sva pritrdili
na lesen okvir ob steni igralnice. Otroci so v cev potiskali debele frnikole in jih na
spodnjem delu lovili v posodo. Ker je cev rahlo prozorna, so lahko opazovali njeno
gibanje. Seveda so v cev potiskali tudi oglate predmete in pri tem opazili, da ti predmeti
ne zmorejo opraviti poti po cevi ali pa jih sploh ne morejo potisniti skozi okroglo
odprtino. Kroglice so spuščali tudi po zavitem toboganu in po toboganu iz papirnih
tulcev. Kroglice, ki so jih nalovili v škatlo, so imeli priložnost začutiti z bosimi nogami,
ker so kot motivacijo za igro, lahko zmasirali svoja stopala. Primerjavo gibanja
posameznega telesa so zaznavali na lesenem spustu, kjer so spuščali predmete
različnih oblik, jih po vzoru odraslih opisovali in preverjali njihovo gibljivost in hitrost.
Po več ponavljanjih so v igri že uporabljali termine: krogla, kocka, oglato, špičasto, se
kotali, se ne kotali.

Igra z liki
Da bi otroci zaznali osnovo telesa – ploskev, so imeli možnost igre z različnim liki. V 2-
D obliki in seveda v 0-D obliki. Igrali so se z lesenimi ploščicami, jih sestavljali v različne
oblike in ugotavljali, katera stranica se neposredno stika z drugo in kakšnih stranic ne
morejo združiti med seboj. V igri z odraslim so na stojala natikali like različnih oblik.
Odrasli smo like poimenovali in po več ponavljanih so jih otroci že poimenovali:
kvadrat, trikotnik, krog. Uporabnost likov so spoznavali tudi v igri s plastificiranimi 0-
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D liki, z ježki za pritrjevanje na tablo, lepili so jih na podlago, natisnili so jih s penastim
valjem in kocko. Pri tem so zaznavali ploskve različnih oblik. Niso pa jih še bili sposobni
povezati s samimi telesi. Morda le pri tiskanju, ko so opazovali odtis telesa. Zato sem
jim pokazala, kako lahko z magnetnimi liki oblečem kocko. Ko sem magnetni plašč
kocke počasi odstranila od telesa, so zaznali, da ima kocka več ploskev, za katere sem
jim povedala, da so kvadrati. Ko so dejavnost tudi sami večkrat ponovili, so tudi sami
opisovali, da ima kocka plašč iz kvadratov. Ko smo skupaj izdelali modele kocke iz
kartona, so pripovedovali, da barvajo plašček za kocko.

Preverjanje doseženih spoznanj o oblikah

Razvrščanje predmetov različnih oblik
Da bi preverila, kako so otroci ponotranjili spoznanja, ki so jih pridobivali v igralnih
situacijah z različnimi geometrijskimi telesi in liki, sem jim pripravila dejavnost, v
kateri so v označene škatle razvrščali različne oblike gradnikov. Večina otrok je uspešno
povezala lik, ki je označeval škatlo, z gradnikom, ki so si ga izbrali iz kupa gradnikov
različnih oblik. Prav tako so uspešno umeščali sličice predmetov okroglih in neokroglih
oblik v drevesni diagram. Čeprav pri tem niso vsi znali opisati termina določenega lika
ali telesa, so jih glede na zaznavo pravilno povezovali in umeščali.

Preverjanje razumevanja povezave teles z njihovimi ploskvami
Kako so posamezniki v skupini povezali spoznanja o telesih in njihovih ploskvah, sem
preverila v individualni dejavnosti, kjer sem vsakemu posamezniku zastavila po
enakem postopku enake naloge. Pri opisovanju rezultatov sem si pomagala s
pripravljeno tabelo.

Najprej je moral posameznik iz dveh, treh ali vseh gradnikov sestaviti svojo
konstrukcijo. Potem je moral na dve podlagi, na katerih sta bili zarisani ploskovni
konstrukciji (manj in bolj zahtevna), položiti gradnike, s katerimi so zapolnili zarisane
ploskve.

                                                Slika 1: Skladnja telesa in ploskve

Po preverjanju sem ugotovila, da večina zna oceniti koliko gradnikov bo za posamezno
nalogo vključila v konstrukcijo. Pri nalogah povezovanja teles z liki pa je bilo malo več
težav. Tu so se je izkazalo, da so starejši (po mesecih – razlika – 4 ali več mesecev) otroci
v svojem mišljenju ustvarili povezavo med telesom in likom, mlajši pa so pri tem
potrebovali določene spodbude; vprašanja, ponazoritev, vzorec s strani odraslega.
Pozneje sem obrise teles nalepila na tla v konstruktorskem kotičku. Izkazalo se je, da so
mlajši otroci to dejavnost v spontani igri, samostojno opravili z zamikom 14-ih dni.

Spoznanja za nadaljnji razvoj dejavnosti
Zdi se mi zelo pomembno, da poskušamo abstrakcijo geometrijskih  predmetov in
seveda same geometrije približati otrokom že ob zaključku prvega starostnega obdobja
preko njim primerne igre. Vsi vemo, da se prav v tem času dogajajo velike spremembe v
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otrokovi percepciji in povezovanju videnega s kognitivnim mišljenjem ter zapisom
določenih podatkov v sinapse otrokovih nevronov. O tem sem se prepričala v primeru
mlajših otrok  v skupini, ki v igri preverjanja polaganja teles na like niso uspeli. Nekaj
pozneje pa so na prav taki narisani podlagi, ki je bila nalepljena na tleh v
konstrukcijskem kotičku, samostojno polagali gradnike na narisane like. Torej so kljub
prvotnemu izkazanemu neznanju v dejavnosti osvojili podatke, ki so jih čez določen
čas povezali in uredili v smiselno znanje in ga transformirali v igri. Ne smemo zamuditi
priložnosti, da ne bi otroku v tem obdobju ponudili priložnosti spoznavanja oblik teles
in hkrati lastnosti teh teles. To je podlaga za poznejše poglobljeno razumevanje
geometrije in njenih zakonitosti.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo
Marjanovič Umek, L., (2001). Otrok v vrtcu, Priročnik h kurikulu za vrtce
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/NTC/NTC_seminarsko_gradivo.pdf
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Možnosti za razvijanje strategij štetja
se ponujajo v vseh dejavnostih v vrtcu

Povzetek
Predstavljene so strategije in načela štetja ter dejavnosti, s pomočjo katerih sem
posredno ali neposredno, pri otrocih starih od štiri do pet let, razvijala znanje štetja.
Dejavnosti so potekale preko raznovrstnih iger, saj je igra za otroka sestavni del
njegovega življenja. Pri  tem sem si zadala cilj, da bi vsi otroci tekoče šteli v rastočem in
padajočem zaporedju v obsegu do 5.

Ključne besede: štetje, predšolski otroci, strategije štetja, načela štetja.

Štetje v predšolskem obdobju
V vrtcu je matematika – in s tem tudi štetje – vključena v najrazličnejše dejavnosti. Otrok
si preko igre pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja tudi ob štetju, razvrščanju, urejanju
in prirejanju.

Otroci v predšolskem obdobju usvajajo pojem števila preko dejavnosti predštevilskega
obdobja, ki obsegajo razvrščanje, urejanje, relacije in vzorce.

Pri razvrščanju gre za proces oblikovanja skupin glede na eno dano značilnost. Otroci
lahko razvrščajo glede na barvo, obliko, material … Spodbujamo jih k opazovanju
specifične skupine, pri kateri vzpostavimo določen red, s tem pa postanejo elementi
števni. Pri razvrščanju uporabimo tudi diagrame, kot sta Carrollov in drevesni diagram,
s katerima prikažemo izbrano značilnost oziroma zanikanje (Hodnik Čadež 2002, str.
9).

Z relacijami vpeljemo med elemente dveh skupin nekakšen odnos. Če imamo, na primer,
množico otrok in množico igrač, potem med elementi teh dveh skupin vzpostavimo
relacijo »se igra z/s.« Pomembno je, da znajo otroci oblikovati prikaz s črtami (puščični
diagram) in ga tudi uporabiti v različnih situacijah, saj se pri tovrstnih dejavnostih
otrok seznani s prirejanjem enega enemu, kar je osnova štetja (Hodnik Čadež 2002, str.
10).

Tudi zaporedja ali vzorci se pogosto uporabljajo v predšolskem obdobju. Vzorci so lahko
sestavljeni iz konkretnih predmetov, grafičnih vzorcev ali iz simbolnih elementov. Prav
tako ne smemo pozabiti na ritmične vzorce, glasovne in gibalne vzorce. Pri vzorcih se
enota ponovi vsaj dvakrat (Hodnik Čadež 2002, str. 11).
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Strategije štetja
Otrok pri svojem učenju štetja uporablja različne strategije. Šteje predmete, ki jih lahko
premika (predmete lahko postavimo v vrsto, krog, gručo …). To otrok počne v prvem
obdobju svojega razvoja štetja. Šteje predmete, ki se jih lahko dotika, ne more pa jih
premikati (to so lahko slike na plakatu, v knjigi …). Otrok se  mora orientirati in si
oblikovati načrt, kje se bo štetja lotil, kako bo potekalo. Šteje predmete, ki jih vidi, ne
more pa se jih dotakniti (barvice v roki vzgojiteljice, oddaljene hiše, narisani predmeti
…). Pogled potuje od predmeta do predmeta, organizirano, načrtovano in tako navidezna
črta, ki povezuje oko in predmet (pogled), nadomešča dotik. Šteje predmete, ki jih ne vidi
– si jih zamisli.

Načela štetja

Otrok ne zna šteti, dokler ne usvoji vseh štirih načel štetja.

• Otrok nobenega elementa pri štetju ne sme izpustiti in nobenega ne sme šteti
dvakrat.

• Otrok spozna, da so naravna števila urejena in da je vsako naslednje število za
ena večje od predhodnika. Zaveda se, da je števil neskončno.

• Otrok ve, da je štetje neodvisno od narave predmetov (velikosti predmetov), ki jih
šteje.

• Štetje je neodvisno od vrstnega reda preštevanja elementov, ki so nam dani v
preštevanje, saj ni važno, kje začnemo šteti preštevance. Pomembno je, da
preštejemo vse in tako dobimo število preštevancev (Hodnik Čadež 2002, str. 24).

Štetje in dejavnosti kurikuluma – primeri iz prakse

Gibanje
Otrokom pokažem mehko kocko, na kateri so pike od ena do šest. Skupaj preštejemo
pike na posamezni ploskvi. Izvedem igro »Moje pike«. Otroci se postavijo ob steno v
telovadnici. Vsak izmed otrok vrže kocko in si vrženo število pik zapomni. Otrokom
pripravim lističe, na katerih so pike. Otroci po metu kocke vzamejo listič s številom pik,
ki se ujema s številom pik, ki so ga dosegli z metom kocke. Otroci se postavijo v pare. Po
prostoru razporedim majhne žoge, obroče, stožce, kije in kolebnice. Na znak otroci, kar
se da hitro, naberejo toliko žog oziroma predmetov, kolikor pik so vrgli na kocki in jih
odnesejo nazaj na mesto, kjer so začeli igro. Skupaj preverimo, ali so uspeli nabrati
ustrezno število predmetov.

Jezik
Otrokom preberem pravljico »Volk in sedem kozličkov«. Pravljice so jim blizu zaradi
počlovečenja živali, saj 4–5 letni otroci še vedno dojemajo stvari kot žive in smiselne.
Otroke po poslušanju pravljice pozovem, da pravljico ob slikah obnovijo samostojno in
v celih povedih. Pri pripovedih poudarim, da je bilo kozličkov sedem. Pri sliki, kjer se
kozlički skrijejo pred hudobnim volkom, povabim otroke, da preštejejo kozličke in pri
tem povedo, kam so se skrili. Ob zaključku dejavnosti z izštevanko preidemo na drugo
dejavnost.

Umetnost
Prepevali smo pesem »Pet majhnih račk« in jo utrjevali s prstnimi lutkami, kjer so se
pojavile težave pri štetju od pet proti ena.
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Družba
Praznovanje rojstnih dni, preštevanje sveč na torti. Izpeljava družabnih iger. Mi smo v
skupini najpogosteje izvajali igro »Atomčki«.

Narava
Izvajali smo sprehode v naravo in pri tem nabrali veliko različnih kamnov (neživa
narava). Prinesene kamne smo umili, osušili in jih položili na tla igralnice. Razvrstili
smo jih v dve skupini in tako oblikovali skupino velikih in skupino majhnih kamnov.
Otroci nato vsakemu velikemu kamnu priredijo manjšega.

Matematika
Otroci pri dejavnosti štejejo konkretne predmete, prirejajo npr. ptičke ptičjim hišicam,
simbole (pike) k številu predmetov. Rešujejo liste, kjer barvajo določeno število polj ali
rišejo manjkajoče predmete.

Sklep
Otroci so preko igre korak za korakom spoznavali števila na konkretni in slikovni
ravni.  Zastavljene cilje matematičnih dejavnosti so otroci usvajali postopoma, z
ustreznimi metodičnimi koraki. V začetku so šteli predmete s premikanjem. Veliko
otrok je zelo hitro prešlo na dotikanje predmetov. Po šestih mesecih dejavnosti večina
otrok šteje s pogledom.

Zastavljene naloge sem otrokom predstavila preko raznovrstnih dejavnosti in iger, ki
smo nekaj izdelali tudi skupaj z otroki. Zastavljen cilj štetja je bil realiziran. Pomembno
je, da otrokom približamo matematiko kot nekaj zanimivega in lepega, kjer se v izvedenih
aktivnostih počutijo dobro in hkrati doživijo uspeh ob svojih rešitvah. Odrasli smo
dolžni sprejeti njihove napake in jim dati priložnost za napredovanje.

Literatura
Hodnik Čadež, Tatjana (2002): Cicibanova matematika. Priročnik za vzgojitelja. Ljubljana: DZS.

Besedilo lektorirala: Tonja Vrbovšek
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Razvrščanje v predšolskem obdobju

Povzetek
Referat opisuje kako so otroci v vrtcu postopoma osvajali znanje matematike. V ta
namen so preko igre razvrščali različne premete, jih prepoznavali, poimenovali ter
opredeljevali, glede na barvo, namen…

Ključne besede: predšolsko obdobje, otrok, matematika, razvrščanje.

Seznanjanje predšolskih otrok z matematiko
Otroci se srečujejo z matematiko že pred prihodom v vrtec. Preko vsakodnevnih opravil
(z zbujanjem, slačenjem, oblačenjem, obuvanjem, med potjo do vrtca) se seznanjajo z
matematičnimi problemi, katere rešujejo vsak na svoj način. Tako pridobivajo izkušnje,
razvijajo spretnosti, sposobnosti in znanje. V raziskavi me je zanimalo kako otrok
razume razvrščanje in zanikano lastnost. Dejavnosti sem izvajala preko igre s predmeti
iz otroku znanega okolja. Ugotoviti sem želela:

- koliko otrok pravilno razvršča,

- koliko otrok ubesedi razvrščanje,

- koliko otrok razume zanikano lastnost.

Kognitivne razvojne teorije

O razvoju otroka in njegovega mišljenja je veliko raziskav. Najvplivnejša avtorja
kognitivne razvojne teorije sta Jean Piaget in Lev S. Vogotski. Piaget je raziskoval
otrokovo oblikovanje spoznanja. Na podlagi raziskav je razvil teorijo razvoja mišljenja
in razumevanja ter jo razdelil na štiri stopnje:

- senzomotorična (rojstvo-2 leti); otrok spoznava svet preko občutkov in gibalnih
spretnosti,

- predoperativna (2-7 let); otrok še nima razvitih miselnih operacij, zanj je značilna
egocentričnost,

- konkretno operativna (7-11 let); otrok razume in uporablja logične principe in
operacije,

- formalno operativna (11-15 let); razvoj abstraktnega mišljenja (Labinowic, 1989).
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Vigotski  ( v Vonta 2009) je proučeval mišljenje in razvoj govora pri otroku. Njegove
miselne sposobnosti niso podedovane, ampak so odvisne od njegove aktivnosti v
socialno kulturnem okolju. Za Vigotskega obstajata dva razvojna nivoja. Prvi je nivo
aktualnega razvoja za katerega velja, da otrok lahko reši problem sam. Drugi nivo je
operiranje. Zanj je značilno, da otrok reši isti problem s pomočjo odraslega ali starejšega
vrstnika. Piagetove in Vigotskove razlike se pokažejo v primerjavi poudarka med
notranjim in socialnem okoljem. Piaget poudari znanje otroka, ki si ga oblikuje s
pomočjo interakcij in zunanjem okoljem. Vigotski trdi obratno, otrok je odvisen od
socialnih interakcij z odraslim in z izkušnjami postaja manj neodvisen v svojem
mišljenju.

Matematika v vrtcu
Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument namenjen vsem strokovnim delavcem
za strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. Temelji na načelih
in ciljih predšolske vzgoje ter vključuje dejavnosti gibanja, jezika, umetnosti, družbe,
narave in matematike Otrok se v vrtcu uči matematiko preko igre in pri tem pride v
različnih situacijah do rešitve. Pri matematičnih igrah vzgojiteljica uporablja okolje, ki
ga otrok pozna. Otrok pri tem uporablja lastno telo, se zabava, dokazuje, oblikuje svoje
mišljenje, poglablja razumevanje in usvaja matematične pojme ter koncepte.
Vzgojiteljica se igra z otrokom, da obogati igro z matematičnim ciljem. Otrok naj ima
dovolj časa, da pride do rešitve, ki se zaključi z uspehom (Japelj Pavešič 2008).

Sklopi predšolske matematike so logika in jezik, geometrija z merjenjem, števila in
obdelava podatkov. Matematične vsebine vpeljemo preko teh nivojev. Ti so: konkretni,
grafični in simbolni nivo. Konkretni nivo je, da otrok rešuje neko problemsko situacijo,
ki izhaja iz otroku znanega okolja. Pri grafičnem nivoju otrok izvaja dejavnosti z
različnimi diagrami. Ta dva nivoja sta v vrtcu v uporabi. Simbolni nivo otrokom v vrtcu
le predstavimo (Cotič, Felda, 2007-2013).

Razvrščanje je vsebina, ki spada v matematični sklop logika in jezik. Razvrščanje je
proces oblikovanja skupin glede na dano značilnost oziroma značilnosti. Razvrščanje
prikažemo z diagrami kot so: drevesni diagram, Carrollov diagram in Euler-Vennov
diagram. Drevesni in Carrollov diagram prikazujeta razvrščanje po značilnosti.
Pomembno je, da pričnemo z razvrščanjem na tleh. Pri drevesnem diagramu se pot
razveja v dve smeri. Upoštevati moramo, da pri mlajših otrocih uporabimo samo trdilne
značilnosti, zanikane dodamo okoli četrtega leta. Pri Euler-Vennovem diagramu dobimo
več podmnožic glede na značilnost (Hodnik Čadež, 2002).

Raziskave
Dejavnosti so potekale v vrtcu Šentjur, v enoti Loka. Spremljala sem 15 otrok, starih 2-5
let. Otroci so se pred izvedbo dejavnosti spoznali s predmeti, ki so jih kasneje razvrščali
tako, da so se z njimi igrali. Dejavnosti sem postopoma nadgrajevala. Zaradi lažjega
spremljanja otrok sem jih med razvrščanjem predmetov razdelila v manjši skupini (štiri
do šest otrok). Podatke sem zbirala z opazovanjem otrok pri dejavnostih, s ček listo in
fotografiranjem.

Interpretacija in ugotovitve

Dejavnost 1:
Otrokom sem pripravila škatlo s pomešanimi plodovi in tri enake PVC embalaže, na
katerih je bil nalepljen želod, oreh in kostanj. Namen dejavnosti je bil, da otroci pravilno
razvrstijo plodove in jih poimenujejo. Od štirinajstih otrok jih je enajst razvrščalo
pravilno. Razvrščanje je ubesedilo sedem otrok.
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Dejavnost 2:
V sklopu tedna zdrave prehrane smo prepoznavali tudi sadje in zelenjavo. Otrokom sem
na tla pripravila drevesni diagram s trdilno značilnostjo. Tako so na eno stran
razvrščali sadje, na drugo zelenjavo. Namen dejavnosti je bil pravilna razvrstitev,
prepoznavanje in hkrati razločevanje sadja ali zelenjave. Trije otroci od štirinajstih so
potrebovali pomoč pri razvrščanju. Deset otrok je ubesedilo razvrščanje. Trije najmlajši,
ki so potrebovali pomoč, so izvedli samo prva dva koraka. Od ostalih dvanajstih otrok
so štirje otroci poleg tretjega koraka izvedli še četrtega.

Dejavnost 3:
Otroci so imeli v kotičku dom na razpolago dve mizi pokriti z rdečim in rumenim prtom.
Nanje so polagali krožnike ustrezne barve. Namen dejavnosti je bil ustrezno razvrstiti
in poimenovati barvo. Trinajst otrok je pravilno razvrstilo krožnike. Sedem je ubesedilo
razvrščanje.

Slika 1: Deklica razvršča v drevesni prikaz (Arzenšek, 2013).

Dejavnost 4
Pri tej dejavnosti so otroci razvrščali v Carrollov diagram rumene rdeče modre in zelene
duplo lego kocke enake velikosti. Najprej smo izvedli trdilno značilnost. Namen te
dejavnosti je bil ugotoviti razumevanje razvrščanja in prepoznavanje barve. Od
štirinajstih otrok trije niso pravilno razvrstili izbrano kocko. Devet otrok je ubesedilo
svojo odločitev. Od štirinajstih otrok je sedem otrok pravilno poimenovalo barve. Starost
teh otrok je bila od tri do štiri leta. Ta nov način razvrščanja je bil otrokom zanimiv.

Dejavnost sem ponovila z zanikano trditvijo, saj me je zanimalo če otroci od četrtega
leta naprej le to razumejo. Od štirinajstih je sedem otrok razumelo zanikano lastnost in
ubesedilo svojo odločitev. Pet otrok si je izbralo kocko, ki je spadala k trdilni lastnosti.
Najmlajši trije tega niso razumeli.

Slika 2: Otroci razvrščajo kocke v
Carrollov diagram z zanikano trditvijo
(Arzenšek, 20123).
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Ugotovitve
Otrokom je zanimivo razvrščanje predmetov na različne načine. Pri tem so bili po večini
vztrajni, razen treh najmlajših. Enajst otrok je predmete pravilno razvrstilo, sedem jih je
pravilno poimenovalo barvo in ubesedilo svojo odločitev. Spoznala sem, da lahko otroci
mlajši od štirih let predmete razvrščajo glede na zanikano lastnost.  Podatke, ki sem jih
dobila bom lahko primerjala s ponovitvijo dejavnosti čez čas in ugotovila napredek
otrok.

Literatura
Hodnik Čadež, Tatjana. (2002). Cicibanova matematika. Priročnik za vzgojitelja. Ljubljana: DZS.
Japelj Pavešič, Barbara. (2008). Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulu za vrtce. Maribor: Obzorja.
Labinowicz, Ed. (1989). Izvirni Piaget: mišljenje – učenje – poučevanje. Ljubljana: DZS.
Vonta, Tanja. (2009). Razvoj pedagoških idej v organizirani predšolski vzgoji. Pedagoški inštitut. Znanstvena poročila
pedagoškega poročila.
Cotič, Mara, Felda. Darjo. (2007-2013). Matematika v vrtcu 21.11.2013 http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/
p a g e u p l o a d s / p o d r o c j e / S t r u k t u r n i _ s k l a d i / G r a d i v a /
Gradivo_Strukturni_skladi_Usposabljanje_KZI_2faza_Cotic_vrtec.pdf.
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Razvrščanje v prvem starostnem
obdobju

Povzetek
V prispevku je razvrščanje opredeljeno kot eno izmed najenostavnejših strukturiranj.
Predstavljene so dejavnosti razvrščanja, ki vzgojitelju omogočajo, da v prvem starostnem
obdobju sledi otrokovemu razvoju, hkrati pa mu omogočajo, da otroku nudi dejavnosti,
ki so v območju njegovega bližnjega razvoja.

Ključne besede: prvo starostno obdobje, matematično razvrščanje.

Dejavnosti, ki jih opisujem v svojem prispevku,  sem izvajala v homogenem oddelku z 11.
otroki (6 dečkov in 5 deklic). Najmlajši otrok je imel v času, ko sem dejavnost pričela
izvajati, 2 leti in 4 mesece, najstarejši pa 3 leta in 2 meseca. Z izjemo ene deklice so
otroci pričeli obiskovati vrtec v tem šolskem letu. Otroci prihajajo iz različnih kulturnih
okolij in imajo različne (kognitivne) sposobnosti.

V nadaljevanju bom opisala dejavnosti, ki so bile načrtovane ob temi Razvrščanje po
barvi. Dejavnosti so mi omogočale, da sem ocenila stopnjo otrokovega kognitivnega
razvoja in kasneje (tekom leta) sledila otrokom v razvoju.

Dejavnosti, ki so otrokom olajšale razvrščanje v diagrame
Barbara Japelj Pavešić (2001) je v Priročniku h Kurikulu za vrtce zapisala, da grafični
prikazi niso za otroka posebno zahtevni, so pa dobra pomoč za razvoj abstraktnega
mišljenja. Ob njihovem izdelovanju se otrok uči uporabiti znane podatke in jih urediti,
ob pogovoru o prikazu pa ugotovi, kako iz urejenih podatkov izpeljati rešitev naloge
(Japelj Pavšič, 2001).

Najenostavnejša strukturiranja je razporejanje v skupine (po enem, dveh ali več
kriterijih), razvrščanje po velikosti in razporejanje v diagrame (v drevesno strukturo, v
Carrollov diagram, v Euler-Vennov diagram). V skupine se razporedi podatke, kadar se
nanašajo na opisne značilnosti (Žakelj 2012).

V želji, da bi otroci lažje razumeli diagrame, sem jim pripravila nekaj uvodnih
dejavnosti, ki so razvijale mišljenje, potrebno za razvrščanje v diagrame.

Otrokom sem razložila branje navodil z lističev; pripravila sem jim štiri škatle, na katere
sem prilepila lističe, na te pa v prisotnosti otrok narisala znak ali barvo. Predstavila
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sem jim navodilo in vsakemu otroku dala žogico, ki jo je razvrstil  v ustrezno škatlo.

Večina otrok je brez težav razvrščala žogice. Pri nekaterih sem opazila, da gledajo listič
z navodilom, preden razvrstijo žogico. Nekaj otrok je pri razvrščanju vstavljalo žogice v
posode, kjer so videli žogice enake barve. Šele ko so prišli do situacije, ko je bila škatla
prazna (dejavnost smo večkrat ponovili), so pogledali na listič in se po njem orientirali.
Če se je kdo zmotil, se je popravil sam ali pa so to naredili vrstniki.

En deček dejavnosti ni razumel niti takrat, ko sem na lističe narisala žoge ustreznih
barv. Z njim sem delala individualno. Vsako žogico sem približala lističu z barvo in to
spremljala z opisovanjem. Še vedno ni razumel. Dejavnost sem zanj prilagodila tako, da
sem mu ponujala žoge v barvah, ki že bile v škatlah. Takrat mu je žoge uspelo pravilno
razvrstiti. Ob koncu šolskega leta je tudi on razumel navodila podana na lističih.

Dejavnost sem nadgradila tako, da sem poleg žog otrokom ponudila tudi druge igrače,
ki so jih razvrščali.

Nadalje so otroci razvrščali z zanikanjem. Najprej sem jim ponudila žogice, kasneje pa
dodala tudi druge igrače. Pri tem so imeli otroci več težav in nekaj jih ni razumelo
navodil. Drugi otroci so dejavnost razumeli in sem jim razložila le prvo razvrščanje, pri
drugem (zamenjala sem barvo na lističih) so pravilo razbrali sami.

Dejavnosti, ki so bile opisane do sedaj, sem pripravila in izvedla po načelu od
enostavnejšega k zahtevnejšemu. Otroci so postopno razvijali matematično mišljenje,
ki je potrebno za razvrščanje v diagrame, hkrati pa sem sledila otrokovemu razvoju (npr.
nekateri so razumeli navodilo na lističu, drugi ne).

Diagrami

Drevesni diagram
Drevesni diagram (slika 1) sem otrokom
predstavila individualno. Pozorna sem bila, da

so ga spoznali vsi otroci, ki so razumeli
razvrščanje z zanikanjem, in tisti, ki so želeli delati
z njim.

Razumevanje diagrama je bilo za otroke zelo
zahtevno in temu primerno je bilo tudi njihovo
razumevanje. Nekateri otroci so brez težav
razvrščali glede na barvo ali obliko, drugi so
razumeli le razvrščanje z barvo. Nekateri
razvrščanja z diagramom niso razumeli.
Razumevanje so v večini pokazali otroci, ki so tik
pred tretjim letom starosti in deček, ki je tri leta že
dopolnil (približno polovica otrok).

Ko sem otrokom zamenjala diagram, so nekateri
prepoznali navodila in pričeli razvrščati, drugim
sem morala za vsak diagram posebej pojasniti
pravilo (npr. najprej za rdeče – ni rdeče, nato še
rumeno – ni rumeno). Nekaterim otrokom sem morala poleg verbalnega pojasnila
dejavnost tudi pokazati.

Nekateri otroci so v diagram (z barvo) pravilno razvrstili šele, ko sem jim razvrstila vse
barve. Predvidevam, da ti niso razumeli pravila na diagramu, temveč so ploščico samo
»pripeljali« k ploščicam iste barve.

Slika 1: Drevesni diagram
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Deček je pri razvrščanju opazil, da gre v eno krošnjo ena barva, v drugo pa dve in vedno
je tako razvrščal, le da ni upošteval navodila, ki je bilo podano.

Otroci, ki so diagram razumeli, so po večini brez težav popravili napačno razvrščeno
ploščico.

Ob koncu šolskega leta je nekaj otrok, ki so dopolnili tri leta, v drevesni diagram
razvrščalo po dveh lastnostih.

Euler-Vennov diagram
Pred skupino otrok sem na tla položila velik
šeleshamer in jim povedala, da bomo nanj položili
vse žogice. Na šeleshamer sem dala obroč iz ratana.
Na listek sem pred otroki narisala rdečo žogico in
listek prilepila na obroč – nastal je Euler-Vennov
diagram (slika 2).

Otroci, ki so najprej razvrščali, so imeli težave, kam
položiti nerdečo žogico. Ob drugem ponavljanju ni
imel noben otrok težav s tem.

Otrokom sem ponudila še ostale igrače in  razvrstili
so jih brez težav (na listič sem namesto rdeče žogice
narisala rdečo packo).

Carrollov diagram
V Carrollov diagram (slika 3) so otroci najprej razvrščali po barvi. Na razpolago so imeli
le kroge – žogice, kasneje sem kroge zamenjala s hruškami. Nazadnje so razvrščali po
principu »je hruška – ni hruška«, pri čemer so uporabljali iz moos gume pripravljeno
sadje in zelenjavo.

Kot pri drevesnem diagramu, so tudi ta
diagram razumeli starejši otroci, ki so bili
za delo z njim motivirani tudi takrat, ko se je
vodena dejavnost že končala. Takrat se jim
je pridružil tudi deček, ki dejavnosti ni
razumel; njegove zmote so vselej popravili.

Zaključek
Moj cilj je bil pripeljati vsakega otroka (pri
matematičnih dejavnostih) v območje
bližnjega razvoja in ocenjujem, da mi je to
tudi uspelo. Na uspešnost dejavnosti v
okviru območja bližnjega razvoja sklepam
iz odzivov matematično šibkejših kot tudi
razvitejših otrok. Vsak otrok je ob zaključku
dejavnosti zmogel več kot na začetku. Ob
začetku posamezne dejavnosti so bili otroci
še precej negotovi, potrebovali so mojo potrditev ali celo pomoč in večkratno razlago ter
prikaz dejavnosti. Ob zaključku dejavnosti pa so bili otroci vešči v razvrščanju, delovali
so samozavestno, pri dejavnosti so bili samostojni.

Med diagrami je otrokom povzročalo najmanj težav razvrščanje v Euler-Vennov diagram.
Menim, da je bil otrokom primerno predstavljen (s šeleshamrom in z obročem), saj so
dobro razumeli navodila.

Slika 2: Euler-Vennov diagram

Slika 3: Carrollov diagram
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Edina pomanjkljivost razvrščanja je, da zanj potrebujemo veliko časa, saj zahteva precej
individualnega dela in prilagajanja zahtevnosti posameznemu otroku. Seveda pa je
takšno delo potrebno pri vseh matematičnih dejavnostih. Zagnani vzgojiteljici pa se
trud povrne, ko vidi napredek v razvoju otrok in njihovo navdušenje ob lastnem uspehu.

Menim, da je bila vzgojno-izobraževalna tema velik uspeh, ker je bilo že pred njenim
načrtovanjem v skupini oblikovano spodbudno učno okolje, ker se je težavnost
dejavnosti postopno večala (pri tem je razumevanje prejšnje dejavnosti olajšalo
razumevanje naslednje), ker so bile dejavnosti ustrezno predstavljene in ker so bili
izbrani materiali, ki so otroke pritegnili.

Literatura:
Antončič, M. (2013). Zapiski nastali ob pripravi magistrskega dela. Neobjavljeno gradivo.
Japelj Pavešić, B. (2001). Matematika. v L. Marjanovič Umek (ur.), Otrok v vrtcu. Priročnik h Kurikulu za vrtce. Maribor:
Založba Obzorja.
Žakelj, A. (2012). Razvoj osnovnih matematičnih pojmov. Neobjavljeno gradivo.

Besedilo lektorirala: Tonja Vrbovšek
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Predstavitev igrače “Bučko” in vloga
strokovnega delavca pri didaktični igri
z otrokom

Povzetek
V referatu želim predstaviti svoje izkušnje ob oblikovanju igrače, ki sem jo poimenovala
»Bučko«, predvsem pa bi rada predstavila pomen dobrega opazovanja in vlogo vzgojitelja
ob igri z otrokom. Prednost igrače, ki jo idejno oblikuje strokovni delavec je v tem, da
sledi ciljem, ki jih želi realizirati. Menim, da pomembno razvija tudi otrokove spoznavne
možnosti. Ker so velikost, barva, oblika in orientacija na tej igrači matematične
postavke, si otrok z njo razvija tudi matematične zmožnosti.

Ključne besede: igrača, igra, igralne možnosti, matematika.

Pri svojem delu sledim kurikularnim ciljem. V svoji dolgoletni praksi sem si velikokrat
pomagala s svojimi idejami in doma izdelanimi pripomočki. Vsebina, ki jo podajam
otrokom, je v veliki meri odvisna od moje energije, iskanju drugačnih didaktičnih
načinov dela in od sodelovanja  ter odzivnosti otrok. Če mi uspeva, doživljam osebno in
poklicno zadovoljstvo, poveča se mi veselje do dela, tako da se vsak dan z veseljem
vračam v vrtec k otrokom.

Igrača »Bučko« je prva igrača, za katero sem pridobila Certifikat o skladnosti SIST EN-
1 IN SIST EN 71-3 in s tem zagotovila zahtevam varnosti igrače za otroke od prvega leta
starosti do starosti šestih let. Igrača je nastala iz želje, da poiščem nove možnosti za
didaktično igro.:
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Otrok razvija miselne operacije in išče različne možnosti rešitve problema
Otrokom v starosti 5 - 6 let želela približati igro Sudoku, oziroma sem razmišljala, kako
bi jih uvajala v osnovna pravila igre. Izbrala sem najprej tri, nato pa štiri barve in
izdelala igro iz papirja. Po daljšem opazovanju igre otrok, pa je igrača dobila novo
podobo v obliki lesenih ploščic na podlagi. V želji, da bi omogočila otrokom opazovanje
igrače in iskanju rešitev tudi z druge perspektive, pa je nastala stenska igrača s čepi. To
obliko ima igrača še danes.

Igračo sestavljajo: lesena plošča s 16 odprtinami, 16 barvnih čepov (4 rumeni, 4rdeči, 4
zeleni in 4 modri ), lesena kocka s štirimi barvnimi krogi in štiri obojestransko
potiskane predloge.

Pri igri z otroki sem ob opazovanju igre spoznavala, da lahko z igračo dosegam vedno
nove cilje. Glede na individualne sposobnosti otrok in upoštevanju postopnosti, sem
igrači dodajala nove dejavnosti, kar mi je omogočalo, da sem vsakega otroka postopoma
vodila do želenega cilja. Realizirali smo naslednje cilje:

- otrok se uči orientacije v omejenem prostoru,

- otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov,

- otrok klasificira in razvršča,

- otrok rabi imena za števila,

- utrjuje barve,

- otrok prepozna manjkajoči predmet.

Ko sem ponudila igračo mlajšim otrokom pa smo realizirali še naslednje cilje:

- razvijanje motoričnih spretnosti,

- razvijanje koordinacije čutila – motorika,

- razvijanje vztrajnosti.

Menim, da vse možnosti še niso zaprte, saj bo vsak strokovni delavec, ki se bo z otrokom
igral, lahko dodal nove cilje in našel nove oblike igre.

V nadaljevanju predstavljam razne možnosti glede na zahtevnost igre in nekaj izkušenj,
pridobljenih z opazovanjem.

V prvem letu starosti otrok prosto vstavlja čepe v odprtine. Ob opazovanju otrok sem
opazila, kako sta dva otroka različno iskala rešitev problema. Prvi otrok je ob
neuspešnem poskusu, da bi vstavil čep v odprtino, odložil čep in izbral novega. Tega mu
je uspelo vstaviti. Svojo rešitev je z menjavo čepov uporabljal do konca. Drugi otrok pa je
ob neuspelem poskusu poiskal rešitev tako, da je čep poskusil vstaviti v drugo odprtino
in bil uspešen. Tudi on je svojo rešitev uporabljal, dokler ni vstavil vseh čepov.

Med prvim in drugim letom otroci čepe zelo radi sestavljajo drugega na drugega v stolp.
Tudi tu so pri otrocih velike razlike, saj so zelo uspešni posamezniki sestavili stolp iz 6
čepov, nekateri tudi manj.

V drugem letu otrokom ponudimo predloge, na katerih so narisani barvni krogi. Otroci
polagajo barvne čepe na barvne kroge. To pomeni, da prepoznajo barvo in poiščejo
enak krog na podlogi, pri čemer razvijajo prstne spretnosti, saj so krogi skupaj in morajo
paziti da jih ne poderejo. Otroci so izbrali različne poti reševanja problema. Približno
polovica otrok je najprej položila vse čepe po barvi (najprej vse rdeče, nato modre…),
polovica otrok pa je čepe polagala mešano. Nihče ni polagal čepe po vrstah.

Otroke povabimo da vstavljajo čepe v barvne vrste. Spodbujamo jih, da spoznajo barvo,
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jo poimenujejo, poiščejo enako in jo postavijo v vrsto.

V tretjem letu  povabimo otroka, da postavi čepe po shemi na leseno ploščo. Tudi tu so
otroci izbrali različne možnosti rešitve. Posamezniki so postavljali po vrsti, nekaj otrok
pa po barvi, kar je bil že uvod v naslednjo stopnjo igre.

Lahko dodamo kocko s pikami. Otrok vrže kocko, prešteje pike in položi enako število
čepov na ploščo.

V četrtem letu ponudimo kocko z barvnimi krogi in stopnjujemo zahtevnost igre tako, da
otrok prepozna barvo na kocki, poišče čep enake barve in ga postavi na mesto kot je
prikazano na shemi. Otroci so si izbirali različne možnosti, saj so posamezniki najprej
poiskali prazno mesto na plošči bližje robu, šele nato na sredini, posamezniki pa so že
prve čepe postavili na sredino.

Lahko izdelamo kocko z barvnimi pikami do 6 (na primer: število 4 - 2piki rdeče barve,
1 modra, 1 zelena). Otrok prepozna barve, prešteje pike in jih pravilno vstavi na pravo
mesto (po shemi).

Uvod v igro sudoku: za otroke po 5 letu.

Na mizo položimo 4 čepe (za eno barvo en čep). Otrok si pokrije oči, mi pa mu skrijemo
čep. Otrok ugotovi kateri čep manjka. Ko je uspešen mu skrijemo dva.

Povabimo otroka, da položi čepe na ploščo tako, da bo v vsaki vrsti le ena barva čepa. Tu
je posamezne otroke že motilo, če je v naslednji vrsti hotel položiti enake barve čep in so
izbirali spontano v stolpce različne barve, posamezniki pa so uporabili tudi isto barvo
v stolpcu.

Naslednja stopnja pa je, da povabimo otroka, da postavi čepe po barvi v vrste in stolpce.
Pomagamo mu z navodilom, da ne sme pod rdečo več položiti rdeč čep, pod modro
modrega … Opazila sem, da so posamezniki imeli zelo dobro vizualno predstavo, saj so
spretno postavili čepe v stolpce pravilno, tudi če besedno niso znali razložiti zakaj.

Zadnja, najtežja naloga pa je, ko otrok po shemi sudoku poskuša poiskati manjkajoče
čepe in jih postavi na pravo mesto. Tu so v starosti 5-6 let samostojno  uspešno rešili le
posamezni otroci (individualizacija), s pomočjo pa več kot polovica otrok. Vzgojiteljeva
pomoč je v tem, da vpraša otroka, katera barva čepa manjka.

Vrednotenje
Igrača je vsekakor narejena kot didaktični pripomoček strokovnemu delavcu za dosego
zastavljenih ciljev in individualno igro z otrokom. Igračo si izbirajo otroci tudi kot igro
po želji brez strokovnega delavca. Ko so določeno stopnjo osvojili, jo radi ponavljajo, saj
so v igri uspešni, s tem pa pridobivajo na svoji samozavesti. Vloga strokovnega delavca
pa je, da zazna na kateri stopnji je otrok v svojem razvoju in ga vodi z novimi cilji naprej,
da bo uspešen tudi na novi stopnji in bo imel možnost vedno znova iskati rešitve
zastavljenih problemov.

Zaključek
Na igračo sem ponosna. Menim, da pomembno razvija tudi otrokove spoznavne
možnosti. Ker so velikost, barva, oblika in orientacija na tej igrači matematične
postavke, si otrok z njo razvija tudi matematične zmožnosti. Vesela sem vsakokrat, ko jo
posameznik izbere za igro. Veseli me, da so igračo pri svojem delu uporabile tudi moje
sodelavke.
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Razvrščanje

Povzetek
V predšolskem obdobju je pomembno usvajanje matematičnih pojmov. Dejavnosti
razvrščanja sem izvajala z otroki iz prvega in drugega starostnega obdobja. Dejavnosti
so bile s področja logike in jezika, predvsem iz dejavnosti razvrščanja, ki spodbujajo
otrokov kognitivni razvoj. Dejavnosti so bile otrokom vsebinsko blizu in so jih pritegnile.
Izvedene so bile s časovnimi presledki.

Ključne besede: razvrščanje, otroci prvega starostnega obdobja, otroci drugega
starostnega obdobja, konkretni nivo, slikovni nivo.

Za uspešno usvajanje matematičnih pojmov pri otroku so pomembni: lastna aktivnost
otroka, igra, načrtovane in vsakodnevne dejavnosti in dobro matematično okolje (Japelj
Pavešić 2001). Temeljna značilnost učenja matematike je reševanje problemov, pri čemer
je pomembna lastna aktivnost otroka. Vzgojitelj matematični problem oblikuje skozi
skrbno načrtovane dejavnosti in igro, ki otroka spodbuja k samostojnemu reševanju
(Cotič 2009: 31-32).

     Vedno začnemo s konkretnim nivojem. Otroku moramo omogočiti dovolj časa, da bo
razumel in šele potem preidemo na slikovni nivo. Diagrame  predstavimo s slikopisom,
da je otroku bolj razumljiv (Cotič 2009: 32–33).

Pri svojih dejavnostih razvrščanja sem uporabljala drevesni in Carrollov diagram.

Razvrščanje v prvem starostnem obdobju

Dejavnost pri starosti otrok 1–2 leti
Večina otrok v tem obdobju je govorila nerazumljivo. Veliko sem premišljevala o tem,
kakšno dejavnost naj ponudim otrokom, da jih bo pritegnila in bodo uživali. Odločila
sem se za žogo, kajti to je predmet, ki jim vedno pritegne pozornost in s katerim radi
manipulirajo. Motivirala sem jih tako, da sem jim ponudila veliko vrečko iz blaga, ki je
bila napolnjena z velikimi in majhnimi žogami. Vrečko so tipali, preiskovali in vohali.
Poskušali so uganiti, kaj se v njej skriva.

Na konkretnem nivoju so otroci razvrščali žoge v dva obroča, in sicer po principu »je/ni
velika žoga«. Dejavnost sem z otroki ponavlja nekaj dni. Nato sem otrokom predstavila
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Carrollov diagram, ki sem ga narisala na slikarsko platno in opremila s samolepilnimi
ježki. Otroci so kroge iz moos gume pritrjevali na diagram. Vsi krogi so bili rdeče barve,
ker sem predvidela, da bi jih lahko različna barva krogov zmedla.

Razvrščanje dvoletne deklice

(Grahović 2011)

Dejavnost pri starosti otrok 2–3 leta
Čez leto dni sem dejavnost razvrščanja žog nadgradila z razvrščanjem po barvi.
Motivirala sem jih z zgodbo o Rdeči žogici, ki je rada skakala po blatnih lužah. V zgodbi
je bik skrit matematični problem, ki so ga sami poskušali odkriti. Zgodbo sem jim
pripovedovala ob risbah.

Na konkretnem nivoju so v obroča razvrščali na dano lastnost, in sicer »žoga je/ni rdeče
barve.« Na slikovnem nivoju so razvrščali kroge na Carrollov diagram. Le ena deklica je
ubesedila dano lastnost, ostali pa ob pomoči.

Razvrščanje barvnih krogov

(Grahović 2012)

Razvrščanje v drugem starostnem obdobju

Dejavnost pri starosti otrok 3–4 let
Otroke sem motivirala z didaktično igro »Koliko.« Kolikor pik so prešteli na kocki, toliko
igrač so prinesli. Vsak je obdržal eno igračo in ostale pospravil. Razvrščali so igrače na
drevesni diagram, ki je bil opremljen s slikopisom, in sicer po principu »je/ni medved.«
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Ko so konkretno razvrstili igrače, so na slikovnem nivoju razvrščali slike igrač glede na
dano lastnost in jih prilepili na plakat.

Naslednji dan sem otroke razdelila v tri skupine. Razvrščali so slike sadja, živali in
trikotnike glede na dano lastnost. Otroci so trikotnike glede na barvo razvrstili pravilno.
Razvrščanje po dveh lastnostih je bilo za otroke pretežko in jih niso pravilno razvrstili.

Dejavnost pri starosti otrok 5–6 let
Po dveh letih sem ponovno izvedla dejavnost razvrščanja v skupini otrok Pikapolonice.
Po dogovoru z vzgojiteljico sem jim ponudila prehransko piramido. Opazovali so jo.
Nato smo se pogovarjali o živilih, ki so zdrava in bi jih morali vsakodnevno uživati.
Ugotavljali so razliko med živili in pijačami. Naštevali so živila, ki so tekoča in jih
pijemo.

Na drevesnem diagramu, ki sem ga opremila s slikopisom, so otroci razvrščali odpadno
embalažo živil ali pa živilo. Na konkretnem nivoju so razvrščali po dveh izbranih
lastnostih, in sicer »je/ni pijača« in »je/ni sladkega okusa«. Trije otroci so imeli težave pri
razvrščanju. Ob pomoči odraslega in vrstnikov so uspešno razvrstili.

Na slikovnem nivoju so razvrstili slike živil po dveh danih lastnostih in jih prilepili na
plakat.

Razvrščanje na slikovnem nivoju

(Grahović 2012)

Razvrščanje v heterogeni skupini otrok 3–6 let
Motivirala sem jih s torbo, v kateri so bili jesenski plodovi. Vsak otrok je iz torbe potegnil
plod. Spodbujala sem jih, da ga poimenujejo. Ugotavljali smo, kje plodovi rastejo, katere
plodove lahko pojemo in katere ne smemo, katere plodove mame uporabljajo pri
kuhanju. Na konkretnem nivoju so otroci plodove razvrščali na drevesni diagram glede
na dano lastnosto, in sicer »plod lahko/ga ne smemo pojesti«. Otroci so si pri razvrščanju
zelo pomagali. Mlajši otroci so ob pomoči starejših otrok pravilno razvrstili plodove.
Naslednjič sem nadaljevala z dejavnostjo razvrščanja na slikovnem nivoju. Na
Carrollovem diagramu so razvrščali glede na dve lastnosti, in sicer »plod lahko/ga ne
smemo pojesti« in »plod je/ni rdeče barve«. Za mlajše otroke je bila dejavnost težka,
vendar so jo ob pomoči starejših otrok pravilno razvrstili.

Zaključek
Spoznala sem, da je konkretni nivo za usvajanje matematičnih pojmov zelo pomemben,
kajti če so otroci dobro razumeli razvrščanje danih elementov po eni lastnosti na
konkretnem nivoju, tudi na slikovnem niso imeli težav. Zelo pomembno je, da uvajamo
matematične pojme že v prvem starostnem obdobju. Otroci potrebujejo več časa, vendar
zmorejo razvrščati po eni lastnosti. Otroci druge starostne skupine so pri starosti 3–4
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leta brez težav razvrščali po eni lastnosti. Težave so se pojavile pri dveh lastnostih. Ko
sem ponovno izvedla dejavnost, pri starosti 5–6 let, so razvrščali po dveh danih
lastnostih. V heterogeni skupini otrok, starih 3–6 let, so ob pomoči starejših otrok
razvrščali po dveh lastnostih tudi mlajši otroci, v nasprotju s skupino otrok, starih 3–4
let, ki niso razvrščali po dveh lastnostih. Starejši otroci so vplivali na logično mišljenje
mlajših otrok. Torej zelo pomembno je območje bližnjega razvoja, ko otrok ne more
rešiti problema sam, ampak v sodelovanju z odraslim oz. s sposobnejšim vrstnikom
(Pergar Kuščer 1999: 42).

Starostne opredelitve otrok so le okvirne, saj so v enem oddelku otroci različno
matematično razviti. Lahko bi dejavnost, namenjeno 3–4 letnikom, ponudila tudi bolj
razvitim otrokom iz oddelka 2–3 letnikov. Strokovni sodelavci moramo opazovati
otrokov razvoj in potrebe, mu ponujati dejavnosti, ki ga bodo pritegnile.

»Otrok je vesel, ko najde rešitev, zato praviloma išče še nove in nove situacije, ki so
vsakič znova izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditve njegovega
načina in smeri razmišljanja« (Kurikulum za vrtce 2007: 64).
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