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1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI
Študent:
• se poglobi in razširi že pridobljena znanja in sposobnosti za razvijanje otrokovega
mišljenja, spretnosti in navad;
• spozna matematične vsebine, ki so primerne za predšolskega otroka;
• spozna način, kako preko iger otroku približati matematične vsebine;
• si pridobi potrebna znanja za posodabljanje oblikovanja matematičnih pojmov za
predšolske otroke;
• se usposobi za povezovanje matematičnih vsebin z drugimi področji;
• se seznani s študijsko literaturo in se usposobi za njeno samostojno uporabo.
2. VSEBINA
Oblikovanje matematičnih pojmov. Teoretični koncepti.
Cilji in vsebine predšolske matematike.
Logika in množice: opazovanje, razvrščanje, urejanje, vzorci, relacije, preprosti prikazi,
razlage.
Problemi in aplikacije: matematika iz otrokovega vsakdana.
(Opomba: vsebini logika in množice ter problemi in aplikacije nista samostojni vsebini,
ampak se prepletata skozi vse ostale.)
Aritmetika: začetni koncept števila, preproste računske operacije.
Geometrija: oblike, preproste transformacije (simetrija).
Merjenje: prostornina, ploščina, dolžina, masa, čas, denar.
Obdelava podatkov.
Orientacija v prostoru.
Integracija matematike z drugimi vsebinami.
Vloga jezika pri matematiki. Postavljanje vprašanj.
Načrtovanje matematičnih dejavnosti v predšolskem obdobju.
Vrednotenje matematičnega znanja.
3. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Predmet se povezuje s temeljnimi strokovnimi predmeti in z vsemi specialnimi metodikami
programa predšolska vzgoja.
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5. POSEBNOSTI
Navodila za izvajanje:
Vaje programa se izvajajo v skupinah do 20 študentk in študentov.
Kadrovski pogoji:
Habilitiran visokošolski učitelj za didaktiko matematike.
Materialni pogoji:
Učilnica z grafoskopom; didaktični material, ki ga bodo študentke in študenti uporabljali pri
svojem bodočem delu, študijska literatura, mreža hospitacijskih vrtcev z mentoricami.
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