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Uvod:

Izhodišče projekta so mednarodne primerjave in doku-
menti (UNESCO, OECD, EU) o primernosti sistema 
predšolske vzgoje in varstva za izvajanje novih kuri-
kularnih reform (Ancheta-Arrabal in Segura, 2022). Ci-
lji predloga so: izobraževalne storitve za vse dečke in 
deklice od prvega leta starosti (po koncu starševskega 
dopusta), VEDNO z dvojico pedagoških strokovnjakov, 
ki sta pripravljena za izobraževanje in varstvo otrok in 
od katerih je vsaj eden posebej usposobljen za vzgojo 
v zgodnjem otroštvu (visokošolska raven); po sploš-
nem KURIKULU ministrstva za izobraževanje; delo v 
UČNIH SKUPNOSTIH, ki vključujejo družine v izobraže-
valni projekt njihovih otrok; z MATERIALI, ki so po svoji 
naravi in namenu PRILAGOJENI predšolskim otrokom.

Ana Ancheta Arrabal 
(Univerza v Valencii)  

2021

MATEMATIKA V ZGODNJEM IZOBRAŽEVANJU (MEYE) 2019-1-ES01-KA203-065986.
Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta priročnik odraža le stališča Ana Ancheta Arrabal (Univerza v Valencii) 
in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Posebna zahvala Carlosu Seguri and Małgorzati Żytko za njuno pomoč pr item projektu.
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Ta dokument sestavljajo trije vsebinski sklopi:

1. Osnova pedagoške in psihološke podlage, ki po-
dpira predlog za razvoj matematičnega mišljenja v 
zgodnjem otroštvu.

S celostnim pristopom k predšolski vzgoji in varstvu ter 
z upoštevanjem izobraževalnih procesov v povezavi s 
socializacijskimi procesi, z razumevanjem storitev pre-
dšolske vzgoje kot učnega okolja in tudi kot prostor živl-
jenja in za življenje. Zato sta pri oblikovanju predloga za 
vsako stopnjo tega pomembnega obdobja upoštevana 
tako kognitivni kot socialni razvoj, da bi razumeli, da sta 
v otrokovem razvoju neločljiva.

2. Kurikularna zasnova MEYE. Predlog je razdeljen 
po stopnjah.

Pri vsaki stopnji izhajamo iz univerzalnosti tega jezika in 
specifičnosti vsake življenjske in izobraževalne poti. To po-
meni, da je kljub temu da so predlogi univerzalne narave, 
treba procese poučevanja in učenja prilagoditi starosti, 
osebnosti in kontekstu vsakega otroka (Canals, 2018).

-   Dojenčki, ki znajo šteti (stari od 0 do 18 mesecev)

–  Mali raziskovalci (od 18 mesecev do 3 let)

–  Igranje specialistov (od 3 let do vstopa v osnovno 
šolo, 7 let).

3.  Oblikovanje pedagoških in psiholoških temeljev, 
ki podpirajo predlog za razvoj matematičnega mišl-
jenja v zgodnjem otroštvu:
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1. Osnova pedagoške in psihološke podlage, ki po-
dpira predlog za razvoj matematičnega mišljenja v 
zgodnjem otroštvu.

Vedno večji poudarek na pismenosti in matematični 
pismenosti majhnih otrok, zlasti v zadnjem času, pos-
ledično pomeni manj ohranjanja in razvijanja širšega 
pedagoškega vsebinskega znanja za pripravo učnega 
načrta (Morton, McMenamin, Moore in Molloy, 2012). 
Vsak mora sam odkriti matematični jezik, da bi ga 
lahko razumel, in se posvetiti njegovi kompleksnosti, 
enako kot pri kateri koli drugi umetnosti, npr. glasbi.

Formalizacija pojmov, s katerimi se je treba ukvarjati v 
zgodnjem otroštvu (na primer naravnih števil ali topo-
loške geometrije), je del novejše zgodovine matematič-
ne znanosti. Kompleksnost matematičnih pojmov lahko 
postane resna učna težava, če učitelj ne razvije didaktike, 
ki to dejstvo upošteva. Zato se je treba matematičnega 
jezika naučiti, njegovo učenje pa je odvisno od starosti, 
osebnosti in konteksta vsakega učenca (Canals, 2018). 

Pri izvajanju teh smernic je treba skrbno preučiti, kako 
te smernice ustrezajo nacionalnemu kontekstu in kako 
se uporabljajo v določenem okolju.

Analiza različnih pristopov in interpretacij narave ma-
tematike nam omogoča, da oblikujemo sklep o razu-
mevanju procesa učenja in poučevanja matematike. 
Ločimo dva pristopa:

–  Raven instrumentalnega razumevanja (algorit-
mično) predpostavlja, da poučevanje matematike te-
melji na spretnem prenosu specifičnih formul, akcijskih 
shem, pripravljenih za uporabo v praktičnih, tipičnih 
situacijah/nalogah.
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–  Raven relacijskega razumevanja predpostavlja, da 
so dejavnosti, ki vodijo k odkrivanju odnosov, razmerij, 
matematičnih struktur in včasih k njihovemu ustvarjan-
ju, pomembne pri učenju matematike, spoznavanju in 
razumevanju, zakaj uporabljeni postopki delujejo na ta 
način (Polya, 1981, Freudenthal, 1986). Freudethal verja-
me, da je matematika družbena dejavnost, odnos, način 
kognitivnega, praktičnega in čustvenega obvladovanja 
tega sveta.
 
J. Bruner (1973, 1983) v psihološkem konceptu sociokul-
turnega konstruktivizma poudarja razumevanje procesa 
učenja kot sodelovanja, sodelovanja v odnosu otrok – 
otrok in otrok – odrasli. Pri skupnem opravljanju nalog ne 
gre zgolj za srečevanje, temveč predvsem za izmenjavo 
pomenov, pri čemer se gradi tudi razumevanje. Učenje je 
družbena dejavnost, saj zagotavlja usklajevanje pomenov 
in usvajanje znanj in spretnosti v določenem kontekstu. 
Spodbujanje pri učenju matematike v Brunerjevem 
konstruktivističnem pristopu pomeni ustvarjanje pri-
ložnosti za otroke, da so dejavni na treh področjih:

· Enaktivni –   predstavitev znanja z aktivnim udejs-
tvovanjem.

· Ikonično –   vizualna predstavitev.

· Symbolic       use the words, numbers, music notation... 
to describe experiences.
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Vzpostavitev območja bližnjega razvoja po koncep-
tu Vigotskega (1978), v katerem se lahko učni proces 
spodbuja, je ključna naloga vzgojitelja, ki spodbuja 
otrokovo dejavnost. Poleg podpore učnemu proce-
su vzgojitelj sodeluje z otrokom pri soustvarjanju po-
mena na podlagi zavedanja in razumevanja. Vigotski 
poudarja ključni pomen socialne interakcije v otroko-
vem kognitivnem razvoju in procesu učenja. Velik 
poudarek daje dialogu in interakciji med učencem 
in drugimi, poudarja, da se vsaka razvojna funkcija v 
mišljenju in jeziku najprej pojavi v socialnem odnosu (in-
terpsihološkem) in nato individualno (intrapsihološko).

Boaler (2016), didaktik matematike na Univerzi Stanford, 
sodeluje s psihologinjo C. Dweck in popularizira pristop 
k matematičnemu izobraževanju, ki izpostavlja grad-
njo pozitivne motivacije. Poudarja, da je matematika 
v njeni interpretaciji znanost o odnosih, vendar je tudi 
oblika komunikacije. Meni, da temeljni razlogi za neus-
pehe pri učenju matematike in hitro napredujoč proces 
demotivacije učencev izvirajo iz dejstva, da je v tradicio-
nalnem izobraževanju premalo razmišljanja, govorjen-
ja in povezovanja analiziranih vprašanj z resničnostjo.

Za zdaj se zdi, da še ni dovolj pojasnjeno, ali je jezik lahko 
razlog, ki vpliva na razlike pri matematični uspešnosti vrtcev 
z meddržavnega vidika (Gasteiger, Brunner in Chen, 2021: 
115). Kljub temu se domneva, da je sodelovanje otrok v 
vsakdanjih situacijah podpiralo njihovo matematično ko-
munikacijo (Worthington, Dobber in van Oers, 2019: 94). 
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Vprašanje o vlogi kulturnega okolja in o tem, ali je kul-
tura res pomembna, je široko obravnavano in še ved-
no odprto (npr. vpliv prepričanj učiteljev in njihovih 
specifičnih pričakovanj do otrok, na katera bi lahko 
kultura vplivala podobno kot na prepričanja in sta-
lišča staršev), vendar se poleg jezika in kulture kot 
poskus razlage razlik v rezultatih otrok omenjata tudi 
pouk in kurikul (Gasteiger, Brunner in Clean, 2021).

Rezultati raziskav o povezavi med stopnjo razvoja jezi-
kovnih in matematičnih spretnosti pri predšolskih 
otrocih si zaradi svojega pomena za vzgojno-izobraže-
valno prakso zaslužijo pozornost, saj kažejo poveza-
vo med razvojem teh dveh kategorij spretnosti. Po-
drobne analize nakazujejo povezavo med razvojem 
pripovedovanja pri otrocih, starih od 4 do 6 let, in ka-
tegorijami matematičnih sposobnosti, kot so nume-
rične sposobnosti (npr. kardinalnost), matematični 
jezik (opisovanje odnosov) in sposobnost oblikovanja 
vzorcev (odkrivanje pravilnosti) (Medpodročne pove-
zave med matematičnimi in pripovednimi sposobnost-
mi pri otrocih predšolske starosti Kiren S. Khan, Flora 
Hong, Laura M. Justice, Jing Sun, Abigail K. Mills (2021)).

V prejšnji študiji J. Sarama et. al. (2012) je bila dokazana 
povezava med zgodnjim učenjem matematike po učnem 
načrtu Building Blocks ter govornim jezikom in pismenos-
tjo. Študija je bila izvedena v eksperimentalnem modelu 
s kontrolno skupino. Predšolski otroci, ki so bili v ekspe-
rimentalni skupini, so razvili sposobnost priklica ključnih 
besed, uporabljali so kompleksnejše izreke in samostoj-
no reproducirali pripovedi ter sklepali (praktične vsebi-
ne) na bistveno višji ravni kot otroci v kontrolni skupini.
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PEDAGOŠKE SMERNICE:

Za majhne otroke so priložnosti za učenje naravne, nefor-
malne izkušnje in načrtovane dejavnosti. Običajne vsakod-
nevne dejavnosti so spodbuda za velik del otrokovega 
neformalnega matematičnega razvoja. Dojenčki se na 
primer s pomočjo rim in pesmi učijo o času in vzorcih ter 
razvijajo prostorske spretnosti in zavedanje, ko se premi-
kajo po svojem okolju. Tudi vsakodnevne dejavnosti, kot 
so deljenje, kuhanje, igranje iger, sestavljanje ugank, štet-
je, ocenjevanje razdalj in ustvarjanje glasbe, so za majhne 
otroke odlične priložnosti za vadbo in razvoj matematič-
nih sposobnosti. Sodelovanje z informacijskimi in komu-
nikacijskimi tehnologijami (IKT) je sodoben primer vsak-
danjih izkušenj, ki jih je mogoče povezati z matematičnimi 
dejavnostmi (Clements, 2002; Anthony in Walsh, 2009).

Spodbuda in koncept ZPD Vygotskega. Najučinkovitejša je 
spodbuda (t. j. pomoč), ki:

– je prilagojena potrebam otroka.

– otrokom omogoča, da dosežejo uspeh pri dejavnosti, ki 
je prej sami ne bi zmogli.
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Vzgojitelj mora:

– Otrokom povedati, zakaj se učijo.

– Zagotoviti priložnosti za aktivno sodelovanje (kognitivno, kineste-
tično, socialno).

– Načrtovati učenje na osnovi predhodnih izkušenj otrok.

– Strukturirati učne izkušnje na podlagi razumevanja učnega načrta.

– Sodelovati z otroki v dialogu in z zastavljanjem vprašanj.

– Biti občutljiv za čustvene vidike učnih izkušenj.

– V dejavnosti vključiti  primere iz resničnega življenja. 

Vzgojitelji morajo razumeti, kako vključevanje predšolskih otrok v 
igro spodbuja učenje matematike in kako lahko to učenje najbolje 
podprejo (Dooley et al. , 2014).

Van Oers (2010) o kontekstu igre pri poučevanju in učenju matema-
tike v predšolski vzgoji izpostavlja naslednji dve točki:

–  Učenje otrok mora biti vključeno v učni načrt, ki temelji na igri, z 
dejavnostmi, ki jih vodi vzgojitelj, in mora vključevati matematiko.

– Pri igranju vlog otroci posnemajo vsakdanje prakse (kot so obisk 
trgovine, restavracije, laboratorija), ki tvorijo kontekst za matematič-
no učenje.
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Kurikularna zasnova MEYE. Predlog je razdeljen po 
stopnjah.

Kurikularna zasnova MEYE. Predlog je razdeljen po stopnjah.
Naslednje smernice veljajo za stopnje, skozi katere gredo 
predšolski otroci pri učenju matematike. Pri vsaki izhaja-
mo iz univerzalnosti tega jezika in se osredotočamo na 
posebnosti vsake življenjske in izobraževalne poti. To 
pomeni, da je treba kljub univerzalnosti predlogov pro-
cese poučevanja in učenja prilagoditi starosti, osebnosti 
in kontekstu vsakega otroka (Canals, 2018). Zato bomo 
ta predlog razvili v okviru tako imenovanih matematič-
nih poti v predšolskem izobraževanju. Glavni cilj ni, da 
imajo strokovnjaki na voljo instrument za označevanje 
otrok, mlajših od treh let, na podlagi pričakovanih do-
sežkov glede na njihovo kronološko starost, temveč da 
lahko služi kot vodilo za strokovnjake.

From a holistic and comprehensive approach to the ri-
ght to early childhood education and care, as well as by 
attending to educational processes in relation to socia-
lization processes from the understanding of children’s 
education centers as learning spaces, but also as living 
spaces. Therefore, the design of the proposal for each sta-
ge of this vital period addresses both cognitive develop-
ment and social development, understanding that both 
are inseparable and indissoluble in child development.

2
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     Dojenčki, ki znajo šteti (od rojstva do 18 mesecev).

De Castro, Flecha in Ramírez (2015) navajajo, da so v ma-
tematično izobraževanje  postopoma vključeni vedno 
mlajši otroci, vključno z obdobjem starosti od 0 do 3 let 
(Fuson, Clements in Beckman, 2009; NAEYC in NCTM, 
2013; NRC, 2014). Zato se v učnih načrtih vedno bolj čuti 
ta prisotnost in pomembnost otrokovih matematičnih 
dejavnosti od rojstva naprej (de Castro, 2016; Fuson, 
Clements in Beckman, 2009). Zaradi širitve starostnega 
razpona morajo strokovnjaki predšolske vzgoje bolje 
razumeti, kakšno intuitivno in neformalno matematič-
no znanje lahko pridobijo otroci, mlajši od treh let, zato 
so nekateri avtorji začeli določati starostna pričakovanja 
(Geist, 2014). Glede na evropski kontekst in primerjalno 
študijo je starost, pri kateri lahko otroci začnejo obisko-
vati izobraževalno ustanovo, približno 12 mesecev. Pri 
tej starosti je mogoče začeti usvajati neformalno mate-
matično znanje, ki se ga lahko naučijo otroci, mlajši od 
treh let, natančneje obseg dejanj, ki jih izvajajo med pri-
dobivanjem pričakovanega znanja (Alsina&Roura, 2017). 
To omogoča določitev ravni pridobivanja neformalnega 
matematičnega znanja pred tretjim letom starosti, ne 
določa pa pričakovanj, ki bi strokovnim delavcem v šo-
lah olajšala razlago ravni, hkrati pa preprečila, da bi se 
zmotili pri označevanju otrok na podlagi pričakovanih 
rezultatov, ki temeljijo na njihovi kronološki starosti. 
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- Otroci, stari do 6 mesecev, ne opisujejo matematičnih 
pojmov.

- Otroci, stari od 6 do 12 mesecev, odkrivajo stalnost 
predmetov (številčnost ali kardinalno število) in ocenju-
jejo razdaljo (merjenje).

- Otroci, stari od 12 do 18 mesecev, usvojijo pojem ‘več’, 
povezan s povečanjem števila elementov zbirke (številč-
nost), merjenje nekaterih osnovnih količin, kot je dolžina 
(merjenje), razvrščanje (vzorci, sklepanje in algebra) ter 
ujemanje po merilih oblike (geometrija in oblike).  

Alsina in Berciano (2016) ugotavljata, da otroci, mlajši od 
18 mesecev, v osnovi prepoznavajo senzorične značilnosti 
predmetov in vizualno primerjajo zbirke na podlagi števi-
la predmetov, medtem ko od drugega leta starosti dalje že 
začenjajo izvajati kompleksnejša dejanja v zvezi s temi vse-
binskimi sklopi (razvrščanje, urejanje, ujemanje in serije) in se 
pojavljajo dejanja, povezana s poznavanjem položajev, oblik 
in merljivih lastnosti. Da bi lahko še naprej napredovali v tej 
smeri in natančneje opredelili vrsto dejavnosti, ki jih otroci, 
mlajši od treh let, izvajajo med pridobivanjem znanja, ki ga 
opisuje Alsina (2015), je bila leta 2017 izdelana in potrjena 
rubrika Pridobivanje neformalnega matematičnega znanja 
od 0 do 3 let (ACMI 0–3)  . Predstavljena je bila z namenom 
zagotoviti smernice, ki bi vzgojiteljem v zgodnjem otroštvu 
olajšale razlago ravni pridobivanja matematičnega znanja 
otrok, mlajših od treh let, in ne bi določila pričakovanj gle-
de na starost, kot to velja za prispevke Clementsa (2004) ali 
Geista (2014), niti ne bi analizirala pogostosti izvajanja teh 
dejavnosti (Alsina in Berciano, 2016; Alsina in León, 2016).

V tem obdobju je torej pomembno, da upoštevamo 
učenje o senzoričnih lastnostih (glejte sliko 2), ki jih 
lahko doživljajo zelo majhni otroci, in da vsako prilož-
nost za učenje načrtujemo z vidika ravni, ki jo lahko otro-
ci doživljajo. V tem obdobju je njihovo telo najpomemb-
nejše izrazno sredstvo (Søndergaard, 1996), vendar brez 
predstavitev, saj zelo majhni otroci tega mišljenja še ne 
znajo uporabljati.

Geist (2014) navaja:

For further information see: Alsina, A. y Roura, D. (2017). Estableciendo niveles de adquisición de conocimientos mate-
máticos informales antes de los 3 años: diseño, construcción y validación de una rúbrica. Edma 0-6: Educación Matemá-
tica en la Infancia, 6(1), 32-52 in http://www.edma0-6.es/index.php/edma0-6/article/view/24/21

3

3
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     Mali raziskovalci (od 18 mesecev do 3 let). 

Otroci okoli drugega leta starosti začnejo raziskovati svo-
jo bližnjo in daljno okolico. Zato je pomembno, da jim 
ves čas dajemo priložnosti za učenje matematike, ki jih 
bodo lahko raziskovali in izkusili. Na tej stopnji razvijajo 
radovednost, postopoma prepoznavajo svoje potrebe, 
čustva in občutke, se prepoznajo kot posamezniki in zač-
nejo z grafomotoriko s svojim prvim črtalom.

12
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Geist (2014) navaja:
− Otroci, stari od 18 do 24 mesecev: vključeni so isti 
pojmi kot v obdobju od 12 do 18 mesecev, poleg tega pa 
tudi večkratno razvrščanje, to je možnost različnega raz-
vrščanja iste zbirke predmetov na podlagi različnih meril 
(vzorci, sklepanje in algebra).

− Otroci, stari od 24 do 30 mesecev: otroci že povezu-
jejo pojme, ponotranjijo pojem ‘ena’ in sposobnost štetja 
(števila), primerjajo predmete glede na njihovo velikost 
(merjenje), izvajajo zaporedja (vzorci, sklepanje in alge-
bra), in sestavljajo kupčke (geometrija in oblike).
 
− Otroci, stari od 30 do 36 mesecev: vključeni so isti 
predmeti kot v razponu od 24 do 30 mesecev in zaporedja.

Pomen se torej razvije iz neposrednega okolja učenca. 
Matematične naloge morajo biti povezane z vsakod-
nevnimi dejavnostmi, da bi bile smiselne. Za logič-
no-matematično učenje je v tej prvi fazi zelo pomemb-
no telo kot sredstvo komunikacije s svetom in z igro: 
simbolno, motorično, s telesom in prilagojenim mate-
rialom. Smiselna je poraba IKT, avdiovizualnih medijev, 
telesa in različnih simbolnih sistemov za sporočanje 
idej, vzorcev itd. ter združevanje predmetov, njihovih 
prostorskih odnosov, lastnosti in smiselnih klasifikacij, 
ki jih je mogoče razviti. 
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      Specialisti v igri (od 3 let do vstopa v osnovno 
šolo, pri 7 letih).

− Pri treh letih : se pri otrocih začne ustvarjalna faza, 
začnejo kazati zanimanje in spretnosti za obrezovanje, 
sledenje linijam in risanje natančnejših oblik. Prav tako 
se začnejo umeščati v čas, usvajati navade in običaje ter, 
kar je zelo pomembno, komunicirati z besedo. Otroci v 
tej starosti s prvim črtalom izpopolnijo tudi grafomotori-
ko, izostrijo sposobnost opazovanja, analizirajo okolje in 
različne prostore.

− Pri štirih letih : so otroci bolj neodvisni in samostoj-
nejši. Predmete in materiale lahko razvrščajo po barvah, 
oblikah ali številkah. Razvijejo prostorsko zaznavanje in 
razlikujejo med notranjostjo in zunanjostjo, gor in dol, 
naprej in nazaj. Morda že lahko uporabljajo domišljijo v 
vsakdanjih situacijah. Radi sodelujejo pri odgovornostih 
družine/skupine in se počutijo njen del. Razširijo svoje 
čustvene odnose in vzpostavijo vezi z enim ali drugim 
prijateljem. Opazimo lahko, da radi pripovedujejo in go-
vorijo o svojih izkušnjah ter jih vedno bolje razumejo. 
Poleg tega izboljšajo svojo sposobnost obrezovanja, sle-
denja linijam in risanja natančnejših oblik.

− Pri petih letih : so otroci močnejši, všeč jim je njihova 
samostojnost, hitreje se učijo, saj so intelektualno zrele-
jši in sposobni biti dlje časa pozorni. V tej starosti so nji-
hove jezikovne sposobnosti že precej boljše. Izboljšajo 
matematično-logično učenje (prepoznavajo nasprotne 
pojme, reproducirajo geometrijske like, razvrščajo pred-
mete, znajo šteti do 10).

14
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Prehod v osnovnošolsko izobraževanje (zadnje leto 
predšolske vzgoje in prvo leto osnovnošolskega izo-
braževanja).
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Naslednji diagrami povzemajo vse: kar vemo o razvoju 
števil in operacij. Razvoj posameznih spretnosti ali kon-
ceptov ni ločen, temveč se v veliki meri prekriva, npr. 
razumevanje operacij temelji na otrokovem razumevan-
ju števil, zato lahko otroci vzporedno razvijajo več spret-
nosti. Otroci se lahko po spirali premikajo tudi v različnih 
vrstnih redih. 

Sliki 1 in 2. Diagrami razvoja matematičnega učenja

NUMBER

Ordering and
comparing numbers

and quantilities

Knowwing taht any 
number can be made 

of other smaller 
numbers combined

Understanding that
the next number in the 
count sequence is the 
same as adding one

Understanding the
value of a digit 

because of it´s position 
in a number

Fast recognition
of up to 4

items

Learning
the count
sequence

Pairing one 
item with count 

word

Linking together 
number words, 

digits and 
quantities

Recognising and
naming digits

Knowing the last 
number reached 
when counting 
a set tells “how 
many” there are

16

MEYE KURIKULARNO NACRTOVANJE. 



Vir: Education Endowment Foundation (2020, str. 10).

Tem diagramom lahko po Alsina&Roura (2017) dodamo 
še enega, ki se nanaša na senzorične lastnosti (slika 3) in 
je del pridobivanja neformalnega matematičnega znan-
ja. To napredovanje pri učenju je še posebej pomembno 
v zelo zgodnjem otroštvu (do 3 let) kot osnova za prihod-
nje učenje matematike.

OPERATIONS

Choose from a range or 
combination of strate-
gies to solve a problem 

(e.g. couting, using 
objects, recaling facts to 

get the answer

Understanding the
meaning of 

mathematical 
symbols

 (e.g. +, -, <, >)

Understanding 
that operations 

are related to each 
other (e.g. adding 

and then removing 
items means that 
the amount is the 

same)
Use couting to 

share and group 
objects

Adding and 
subtracting by

couting without 
objects, either out 

loud or in their 
heads

Use language to 
describe the rela-
tionship between 
quantilities (e.g. 
“more than, less 

than”)

Adding and sub-
tracting with ob-
jects, using count 
all then count on, 

or take away, 
strategies

17
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Vir: Prilagojeno po Alsina&Roura (2017).

Slika 3. Diagram razvoja senzoričnih lastnosti

SENSORY
QUALITIES

Recognize one 
quality of an ob-
ject (+1,2…all)

Grouping  objects 
according 

qualitative criteria 
(from  similar to 

same quality)

Establish qualitative 
correspondence

Arrange objects in 
series

Identify qualitative 
changes

 (objects&environment)

Order objects
 according to 

qualitative criteria

Classifying 
according to 
qualitative 

criteria 

18
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Pedagoška načela, iz katerih lahko izhajamo pri učenju 
matematike

So smiselno učenje, globalizacija, celostni vidiki, manipu-
lacija, odnos do narave in kulture, dejavnost, opazovan-
je, rutina in socializacija. Začeti moramo s pravičnostjo in 
individualno obravnavo. Otrok naj bi se naučil učiti, raz-
mišljati, presenetiti, razvijati svoje kognitivne sposobnosti. 
Vzbuditi moramo otrokovo zanimanje, predstaviti situaci-
je in dejavnosti, ki ga zanimajo in jih lahko poveže s svoji-
mi prejšnjimi izkušnjami; ustvariti moramo te situacije, da 
bo učenje smiselno, intelektualno, čustveno in socialno. 
Sprva so te dejavnosti senzorične in motorične, hitro pa 
postanejo miselne, refleksijske in predstavitvene. Gibalne 
dejavnosti so povezane s telesom, z izkušnjo različnih izo-
braževalnih situacij, ki bodo s pomočjo simbolov, podob, 
figurativnih struktur prešle na višjo konceptualno raven; to 
bo sredstvo za aktiviranje njihovih intelektualnih sposob-
nosti. To mora biti delo čutov in jezika, presenečenja, mo-
tivacije in sprememb v ustvarjalni šoli, v kateri so prisotna 
načela svobode delovanja, poslušanja, sodelovanja, strp-
nosti in avtonomije. Na tej stopnji je vključno z iskanjem 
nečesa novega zelo pomembna motivacija, da prepreči-
mo rutino in monotonost.

3
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Uvod v matematično razmišljanje
Napotki:

· Za logično-matematično učenje v predšolski vzgoji je 
telo kot sredstv0 za komunikacijo s svetom in z igro, ki 
je lahko simbolna, gibalna, s telesom, z materialom, zelo 
pomembno.

· Matematične konstrukcije morajo biti povezane z vsak-
danjimi dejavnostmi, da bi bile za otroke smiselne.

· Pomembno je oblikovanje skupin predmetov, njihovih 
prostorskih odnosov, njihovih lastnosti in razvrstitev.

· Cilji učnega načrta predšolske vzgoje v Španiji vplivajo 
na igro, izkušnje učencev, kontekstualizacijo, manipu-
lativno učenje, odnose, klasifikacije, vrstni red med ele-
menti neposrednega okolja in drugo.

· Pojdite od najpreprostejšega do najzahtevnejšega.

· TVrste opravil:

a) Reprodukcija (že znani konteksti, že prakticirano 
znanje, posnemanje, uporaba).

b) Povezovanje (manj znani konteksti, upravljanje in 
povezovanje različnih sistemov predstavljanja, strategije 
reševanja problemov).

c) refleksija (ustvarjalnost, uporaba konceptov, pos-
ploševanje in utemeljevanje rezultatov).

•  Stopnje razvoja matematičnega mišljenja:

a) Konkretni (manipulacija, izkušnje).

b) Grafični (grafična in simbolna predstavitev).

c) Abstraktni (abstrakcija).

20
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Textbook 

Technological resources:
computer, calculator, etc

Literaly resources:
narratives, riddles, 

songs...

Recreational resources:
play, games

Manipulative resources:
nonspecific materials, marke-

ted or designed materials

Daily situations:
mathematization of the environment, 

experiencies with one’s own body

Slika 4. Piramida matematičnega izobraževanja

Prirejeno po ALSINA, Ángel (2010, str. 12–16).21

MEYE KURIKULARNO NACRTOVANJE. 



Slika 4 prikazuje različne ravni matematičnega izobraže-
vanja v zgodnjih letih.

· Prva raven je osnova matematičnega izobraževanja, na 
kateri je treba z učenci največ delati: vsakdanje situacije, 
matematizacija okolja, izkušnje z lastnim telesom.

· Druga raven so manipulativni viri: nespecifični materia-
li, ki se tržijo ali oblikujejo.

· Tretja raven je raven rekreacijskih virov: igre.

· Četrta raven so literarni viri: pripovedi, uganke, pesmi.

· Peta raven so tehnološka sredstva: računalnik, kalkulator.

· Zadnja raven, ki ustreza formalizaciji in sistematizaciji 
učenja, je učbenik.

22
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Logične spretnosti otrok v zgodnjem obdobju izobraževanja:

· Klasifikacije z uporabo logičnih meril (kvantitativnih ali ne):

– temeljijo na ideji ‘ekvivalenčnega razmerja’, kar pomeni, 
da vse elemente istega razreda lahko štejemo za enako-
vredne,
– ali v ideji ‘razmerja vrstnega reda’ s pomočjo položaja, ki 
ga nekateri predmeti zavzemajo glede na druge predmete.

· Logično mišljenje pridobimo z raziskovanjem, povezanim 
z zaznavanjem okolja: z opazovanjem, s primerjanjem, 
razvrščanjem in urejanjem predmetov glede na njihove 
lastnosti. 

Na tej stopnji sta bistvena dva vidika logičnega razmišljanja:

a) Razvrščanje z uporabo logičnih meril (kvantitativnih ali ne):

– temelji na zamisli ‘relacije enakovrednosti’, kar pomeni, da 
lahko vse elemente istega razreda obravnavamo kot enako-
vredne,
– temelji na ideji ‘razmerja vrstnega reda’ s pomočjo položaja, 
ki ga imajo posamezni predmeti glede na druge.

b) Gradnja zaporedja elementov (slušnih, grafičnih . . . ) po 
nekem pravilu. Pri pravilih ponavljanja so različni elementi 
predstavljeni periodično.
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· Otroci razvijajo spretnosti sklepanja, napovedovanja in 
dedukcije.

· Ob tem vzgojitelji:
a) Določite značilnosti, ki jih je mogoče razvrstiti v ka-
tegorije.
b) Postavljajte vprašanja.
c) Predvidevajte situacije.
d) Preprečujte posledice.
e) Opazujte učinke svojih dejanj.
f) Vzpostavite povezave med opazovanimi pojavi.

· Delate lahko s predmeti v vsakdanjem okolju otrok in 
jim postavljate vprašanja, da bi odkrili njihove lastnosti. 
Nato nadaljujte s primerjavo lastnosti, ki je logična stop-
nja pred kvantifikacijo. Pospešite napredek z vprašanji: v 
čem sta si podobna, v čem se razlikujeta, kateri je večji?

· Najprej naj otroci opazujejo in primerjajo, šele nato raz-
vrščajo in oblikujejo serije.

Osnovne primerjave: 

Basic comparisons:
Long-Short / Big-small
High-low / Old-young
Fat-fine / Hot-cold
Wide-Stretch / Hard-soft
Fast-slow/ Lot-little
Close-far / All-none
First-last / Before-after

Slika 5 prikazuje povzetek temeljnih idej o matematičnem 
izobraževanju v zgodnjem otroštvu v skladu z dvema ci-
kloma zgodnjega otroštva od 0 do 3 let in od 3 do 6 let:

24
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MEYE CENTRAL IDEAS

Numbers and 
operations

Relationships 
and change

Space, shape and 
measurement

Statistics and 
probability

Processes

EI 0-3

EI 0-3

EI 0-3

EI 0-3

EI 3-6

EI 3-6

EI 3-6

EI 3-6

EI 3-6

We look at the amount.
To know, we compare and 
observe similarities and di-
fferences. This allows us to 

start organizing and
to order.

Finding landmarks 
helps to position 
yourself and gives 

security.

Experimenting is 
essential and should 

be encouraged

There are actions
 that change
 the amount.

Let’s start saying 
numbers.

Quantity does not 
have a single form.

We can know in a
 group, “how many 

elements are there” at 
a glance or counting.

The numbers have 
an order.

Numbers can be 
composed and 
decomposed.

There are specific 
situations that lead us 
to add and subtract.

We begin to compare 
and assess length and 

weight.

Perception and 
experimentation lead 
to organizing space 

and time

Putting words into 
actions and discove-
ries promotes mental 
representation and 

thought

Objects have cha-
racteristics that make 

them predictable.

To know, we compare and 
observe similarities and 

differences. That us allows 
you to organize and sort.

We can organize oursel-
ves in both space and 

time and doing so helps 
us position ourselves.

To help us interpret 
phenomena and
 information we 

collect data.

There are situations 
that lead us to ask 

ourselves questions.

Real objects resemble 
geometric figures.

We can compare and 
measure length, area, 

volume, weight, capacity, 
time…

There are things that 
are safe, others im-
possible, and some 

that are likely.

Representing helps 
us understand and 

find ways to resolve.

Talking helps to order 
thinking and sharing.

We need to be aware of 
the reasons that lead us 
to think something and 

check them out.

Slika 5.
Temeljne ideje za matematično izobraževanje v 
zgodnjem otroštvu (MEYE)

Vir: Prilagojeno po Torra & Roca (2019).
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Poučevanje in učenje matematičnih vidikov: 

Oblikovanje matematičnega polja v predšolski vzgoji od 
rojstva do 8 let je lahko osnova za poznejše učenje, ki 
temelji na teh prvih načinih razumevanja sveta pri pre-
dšolskih otrocih, zato je treba vzpostaviti več didaktičnih 
in izobraževalnih področij:

– Od rutine v razredu in uporabe jutranjega zbora posta-
ne vsak dan vzgojni dejavnik na temeljnem matematič-
nem področju: kateri dan, mesec in leto je danes, kate-
ri letni čas, kakšno je vreme (povezava z naravo), koliko 
dečkov in deklic je prišlo v razred, koliko jih manjka, števi-
lko razreda, ki jo je vsak otrok dobil, osebne spremembe, 
otrokova rast, otrokov rojstni dan ter njihovi sorodniki in 
znanci.

– Iz kulture, tradicionalne igre, se izobraževalno okol-
je odpre kontekstu in tako je matematika del življenja v 
razredu, osnovnih pojmov te stopnje pa se otroci učijo iz 
induktivnih procesov (prostorski, časovni, merski pojmi).

– Projekti kot središča zanimanja so del tistih tem, ki za-
jemajo življenje v razredu in za katere se fantje in dekleta 
odločajo. Vključujejo tudi družine, da bi spoznali svet in 
povezali vse, kar so se naučili.

– Globaliziran in medkulturni pogled na svet nam omo-
goča, da razumemo svet, ki nas obdaja, z vizijo solidar-
nosti in odgovornosti. Ta pogled približamo najmlajšim, 
da bi ga približali tudi družinam, saj lahko družine na tej 
stopnji sodelujejo in podpirajo širjenje izobraževanja na 
vseh ravneh, pri čemer vrtec ali šola sodelujeta s kolek-
tivnim in družbenim izobraževanjem.

– Usposabljanje o specifičnih matematičnih konceptih 
z delavnicami in  specifičnimi igrami, kot so metodolo-
gija Montessori, specifični materiali (Cuisenaire trakovi, 
abakus, logični bloki), še posebej v zadnjih dveh stopn-
jah, pri štiri- in petletnikih. 
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– Pri učenju matematike morajo biti prisotne osnovne 
dejavnosti razvrščanja, ujemanja, urejanja (najmanj po-
membne), razvijanja serij, seštevanja in odštevanja z različ-
nimi stopnjami zahtevnosti.

Za zaključek naj povem, da je bistvenega pomena, da se ti 
vidiki odražajo v dokumentu, še pomembneje pa je opa-
zovati, kako se učenje matematike vsakodnevno odvija 
v okoljih predšolske vzgoje. Omeniti je treba nalogo pe-
dagoških delavcev na tej stopnji izobraževanja, njihovo 
predanost, motivacijo, sposobnost za inovacije in dose-
ganje vsakega dečka in deklice, sodelovanje z družinami 
in timsko delo. Ta zelo osnovna stopnja, ki je hkrati tudi 
samostojna enota, bi morala imeti drugačne delovne in 
organizacijske pogoje ter večje družbeno priznanje. Mate-
matični jezik se je treba naučiti, njegovo učenje pa je od-
visno od starosti, osebnosti in konteksta vsakega učenca 
(Canals, 2018). 
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Sledi seznam pogostih napak, ki se jim je treba izog-
niti pri matematiki v zgodnjem otroštvu (3–6 let) 
(Maria Antònia Canals, 2018), in sicer:

1. Stalen prikaz velikih, dobro vidno napisanih številk v 
učilnici.

2. Osredotočanje na eno samo nalogo, katere edini na-
men je zapomniti si zapis nekaterih številk in simbolov.

3. Določitev logičnih blokov Dienes z geometrijskimi 
imeni njihovih oblik.

4. Predstavitev z majhnimi kroglicami (ogrlica), ne da bi 
upoštevali prostor, ki ga zavzema žica, ki jih povezuje na 
koncih.

5. Uporaba navadnih barvnih trakov za razumevanje 
naravnih števil, preden dosežete prvo stopnjo osnovne 
šole, preprosto zato, ker so zelo lepi.

6. Premalo poglobljene obravnave osnovnih dejavnos-
ti v matematiki: pojma količine in sprememb, gibanja v 
prostoru, črt, površin in teles ter reševanja problemov v 
različnih življenjskih situacijah.

7. Uporaba materialov, ki so lepi in dragi, namesto tistih 
pristneje povezanih z življenjem razreda, ki so primerni 
za vsakega otroka, zlasti za tiste, ki imajo težave.

8. Zaključitev dejavnosti brez besednega izražanja otrok o 
tem, kaj smo naredili, kaj se je zgodilo, kaj smo odkrili itd.

9. Slepo sledenje programu, ki so ga sestavili ali vam je 
bil vsiljen. 

10. Zgolj soočenje s svojim delom, z uspehi in s težavami 
s svojo delovno ekipo ni dovolj.

26

MEYE KURIKULARNO NACRTOVANJE. 



Viri.

Alsina, A. (2010) “La pirámide de la educación matemática. 
Una herramienta para el desarrollo de la competencia ma-
temática”. Aula de Innovación
Alsina, Á. (2015). Matemáticas intuitivas e informales de 0 
a 3 años: Elementos para empezar bien. Madrid: Narcea.
Alsina, Á. y Berciano, A. (2016). Una aproximación a las ac-
ciones matemáticas de niños de 1 a 3 años. En J. A. Macías, 
A. Jiménez, J. L. González, M. T. Sánchez, P. Hernández, C. 
Fernández, F.J. Ruiz, T. Fernández y A. Berciano (Eds.), In-
vestigación en Educación Matemática XX (pp. 137-146). 
Málaga: SEIEM. 
Alsina, Á. y León, N. (2016). Acciones matemáticas de 0 a 3 
años a partir de instalaciones artísticas. Educatio Siglo XXI, 
34(2), 33-62.
Ancheta-Arrabal, A. y Segura, C. (2022) Comparing Mathe-
matics Early Years Education in Spain, Portugal and Slove-
nia Ancheta-Arrabal, A.; Segura, C. Comparing Mathema-
tics Early Years Education in Spain, Portugal and Slovenia. 
Mathematics 2022, 10, 2590. https://doi.org/10.3390/
math10152590.
Boaler, J (2016). Mathematical mindsets. San Francisco, 
CA: Jossey-Bass.
Bruner, J. (1973) Going Beyond the Information Given. 
New York: Norton
Bruner, J. (1983) “Education as social invention,” Journal of 
Social Issues 39:
Canals, M. A. (2018). Maria Antònia Canals, pedagoga de 
las matemáticas “Los maestros tienen que escuchar más 
a los niños”. In Enrique Sacristán, SINC 14/7/2018. https://
www.agenciasinc.es/Entrevistas/Los-maestros-tienen-
que-escuchar-mas-a-los-ninos
Clements,  D.H.  (2004).  Major  themes  and  recommenda-
tions.  In  D.H.  Clements,  J.  Sarama  y  A.M.  DiBiase  (Eds.), 
Engaging  young  children  in  mathematics:  Standards  for  
early  childhood  mathematics  education (pp.  7-72). 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Clements, D.H. y Sarama, J. (2009). Learning and teaching 
early math: The learning trajectories approach. Nueva 
York: Routledge.

29 30

MEYE KURIKULARNO NACRTOVANJE. 



De  Castro,  C.  (2016).  El estudio  de  documentos  curri-
culares  como  organizador  de  la  investigación  en  edu-
cación matemática infantil. En J. A. Macías, A. Jiménez, J. 
L. González, M. T. 
Sánchez, P. Hernández, C. Fernández, F. J. Ruiz, T. Fernán-
dez y A. Berciano (Eds.), Investigación en Educación Ma-
temática XX (pp.39-52). Málaga: SEIEM.
De  Castro,  C.,  Flecha,  G.  y  Ramírez,  M.  (2015).  Mate-
máticas con  dos  años:  buscando  teorías  para  interpre-
tar  la actividad infantil y las prácticas docentes. 
Tendencias Pedagógicas, 26, 89-108.
Dooley, T., Dunphy, E., Shiel, G., O’Connor, M., & Travers, J. 
(2014). Mathematics in early childhood and primary edu-
cation (3-8 years). Teaching and learning, 18, 164.
Freudenthal, H. (1986). Didactical phenomenology of ma-
thematical structures. Springer Science & Business Media.
Fuson, K. C., Clements, D. H. y Beckman, S. (2009). Focus in 
prekindergarten: Teaching with curriculum focal points. 
Reston, VA/Washington, DC: NCTM& NAEYC.
García, G., Valero, P., & Camelo, F. (2010). Escenarios de 
aprendizaje de las matemáticas. Bogotá: Universidad 
Francisco José de Caldas.
Gasteiger, H., Brunner, E. & Chen, CS. Basic Conditions 
of Early Mathematics Education—a Comparison be-
tween Germany, Taiwan and Switzerland. Int J of Sci and 
Math Educ 19, 111–127 (2021). https://doi.org/10.1007/
s10763-019-10044-x 
Geist, E.  (2014). Children are born mathematicians: su-
pporting mathematical development, birth to age 8. 
Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Goodrich, H. (2000). Using rubrics to promote thinking 
and learning. Educational Leadership, 57(5), 13-18.
Hauge, M.I. (2009) Doing, being and becoming Young 
people’s processes of subjectivation between categories 
of age. Series of dissertations submitted to the Faculty of 
Social Sciences, University of Oslo No. 187.
Hoyuelos, A (2007). Documentación como narración y 
argumentación. Aula de Infantil, 39, 5-9.

30

MEYE KURIKULARNO NACRTOVANJE. 



NAEYC y NCTM (2013). Matemáticas en la Educación 
Infantil: Facilitando un buen inicio. Declaración con-
junta de posición. Edma 0-6: Educación Matemática en 
la Infancia, 2(1), 1-23. 
Jiménez-Alonso,B.  & Loredo-Narciandi, J.C. (2016) ‘To 
educate children from birth’: a genealogical analysis of 
some practices of subjectivation in Spanish and French 
scientific childcare (1898–1939), History of Education, 
45:6, 719-738, DOI: 10.1080/0046760X.2016.1170894
NCTM (2003). Principios y estándares para la educación 
matemática. Sevilla: Thales.
NRC (2014). Fundamentos cognitivos para la iniciación en 
el aprendizaje de las matemáticas. Edma 0-6: Educación 
Matemática en la Infancia, 3(1), 21-48. Moore, D., Edwards, 
S., Cutter-McKenzie, A., & Boyd, W. (2014). Play-based lear-
ning in early childhood education. In A. Cutter-McKenzie, 
S. Edwards, D. Moore, & W. Boyd (Eds.), Young children’s 
play and environmental education in early childhood 
education. (p. 9-24). New York: Springer. 
Morton, M., McMenamin, T., Moore, G., & Molloy, S. (2012). 
Assessment that matters: The transformative potential of 
narrative assessment for students with special education 
needs. Assessment Matters, 4, 110-128.
Polya, G. (1981). Mathematics discovery: An understan-
ding, learning, and teaching problem solving (combined 
edition). New York: John Willey & Son.
Sarama, J., Alissa A. Lange, A.A.,Clements, D.,H., Wolfe, 
Ch.B., (2012), The impacts of an early mathematics curri-
culum on oral language and literacy. Early Childhood Re-
search Quarterly 27,  489– 502
Søndergaard, D. M. (1996). Tegnet på kroppen [The Sign 
on the Body]. København: Museum Tusculanums Forlag. 
Torra, M. and Roca, M. (2019). The Central Ideas of Mathe-
matics in Early Childhood Education. Unedited document.
Van Oers, B. Emergent mathematical thinking in the con-
text of play. Educ Stud Math 74, 23–37 (2010). https://doi.
org/10.1007/s10649-009-9225-x
Worthington, M., Dobber, M. & van Oers, B. The develo-
pment of mathematical abstraction in the nursery. Educ 
Stud Math 102, 91–110 (2019). https://doi.org/10.1007/
s10649-019-09898-3
Vygotsky, L. (1978) Mind in Society. Cambridge, MA: Har-
vard University Press.31

MEYE KURIKULARNO NACRTOVANJE. 



MEYE KURIKULARNO 
NACRTOVANJE .


