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http://mcnl70.blogspot.com/p/cartoons.html 
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• zanimiv, 

• motivirani učenci, 

• aktivni učenci,  

• sproti preverjamo znanje: 
– na začetku ure, 

– med uro, 

– ob koncu ure, 

• uporaba različnih pripomočkov, 

• IKT opreme. 

 

Pouk matematike 
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Tehnologija ni edini odgovor ... ampak, le-ta odpira 
nekatere izjemne priložnosti, da se razširi poučevanje in 
razširijo učni stili. Močan vpliv  imajo igre, veliko Web2 
orodij in različna programska oprema (Rylands, Neil, 
2012: 110). 

 

Pouk matematike 
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• učni listi, 

• različna spletna okolja (moodle, wims...), 

• glasovalne naprave ob i-tablah,  

• programski dodatek Microsoft Mouse Mischief, 

• UČITELJ JE TISTI, KI ODLOČA O UPORABI IKT OPREME. 

 

Preverjanje znanja matematike 
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• POTREBUJEMO 

– Microsoft Mouse Mischief naložen na računalnik, 

– več optičnih mišk (idealno za vsakega učenca), 

– projektor, 

– platno ali i-tablo. 

• Preizkusili v: 

– 6. in 7. razredu, 

– 8. razredu (1. nivo). 

 

Microsoft Mouse Mischief 



KUPM 2012                           Konferenca  o  učenju  in  poučevanju  matematike,  Maribor, 23. in 24. avgusta 2012 

 

  
  

  
  

• zapomnijo učno snov,  

• prijetna ura,  

• preveriti znanje vsakega posameznika, 

• vsakemu posamezniku podati povratno informacijo o 
njegovem znanju, 

• pouk zanimiv. 

 

Namen uporabe 
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• premalo brezžičnih mišk, 

• učenci niso prinesli svojih, 

• ni bilo USB priključkov. 

 

Problemi pred pričetkom 
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• instalacija programa z Microsoftove spletne strani.  

Instalacija programa 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-gb/download.aspx  

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-gb/download.aspx
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-gb/download.aspx
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-gb/download.aspx
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-gb/download.aspx
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-gb/download.aspx
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-gb/download.aspx
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• razdelitev in priključitev mišk,  

• paziti na žice, razdalje. 

 

 

Priprava opreme 
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Priprava preverjanja z  
Microsoftovem programom PowerPoint 
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Priprava preverjanja z  
Microsoftovem programom PowerPoint 

• na gumbu New Slide (Nova prosojnica) dodajamo 
prosojnice,  

• uporabimo PowerPointove predloge ali svoje, 

• uporabimo ukaze programa PowerPoint, 

• slike, besedilo in ostale elemente urejamo z 
običajnim orodjem znotraj programa.  
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• vprašanja izbirnega tipa, 

• vprašanja tipa Da ali Ne (Yes/No prevedemo v matrici), 

• risanje in pisanje (z miško), 

• ni omogočena uporaba ravnil ali risanje posameznih 
oblik,  

• omogočena je uporaba barv in radirke, 

• bodimo pozorni na shranjevanje datoteke, 

• preizkus preverjanja - Play Slide Show ali začetek 
diaprojekcije.  

 

 

Priprava preverjanja - program omogoča: 
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Priprava preverjanja z 
Microsoftovim programom PowerPoint 
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• Individual mode - individualno reševanje nalog 

– vsak učenec ima svojo miško in svojo slikico, 

– ko odgovori zadnji učenec, se prikaže povratna informacija 
o pravilnosti odgovora in tudi kdo od učencev je prvi 
pravilno odgovoril, 

– ob koncu preverjanja  

    ni skupnega pregleda  

    o pravilnosti odgovorov. 

 

 

Različni načini delovanja programa 
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• Team mode – reševanje v skupini 

– člani skupine se registrirajo z izborom skupine, 

– vsi člani ene skupine imajo enako sliko miške, 

– številka na skupini prikazuje število članov, 

– pri odgovarjanju se morajo dogovarjati,  

– skupina mora odgovoriti enotno (neveljavni odgovori, 
ponovno odgovarjati). 

 

 

Različni načini delovanja programa 
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• učencem je bilo preverjanje všeč,  

• vsi so bili aktivni (ob i-tabli le en učenec), 

• program je brezplačen,  

• hitra namestitev,  

• učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo, 

• tekmujejo med sabo. 

 

Analiza – prednosti programa 



KUPM 2012                           Konferenca  o  učenju  in  poučevanju  matematike,  Maribor, 23. in 24. avgusta 2012 

 

  
  

  
  

• omejeni na določen tip vprašanj (pri večini 
preverjanjih z IKT opremo), 

• črte pri pisanju bi bile lahko za malenkost debelejše, 

• zmeda ob velikem številu učencev, 

• radirka je majhna, se je ne da spreminjati, 

• problem dobiti večje število brezžičnih mišk.  

Analiza – slabosti programa 
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• učenci so pozabili na učenje,  
• ob prvi uporabi nekaj prosojnic namenite spoznavanju 

programa, 
• ob reševanju nalog uporabite tudi zvezke,  
• sam program je primeren za preverjanje znanja: 

– ob uvajanju nove učne snovi-začetno preverjanje,  
– med samo učno uro oz.  
– ob koncu učne ure,  
– z njim pa lahko preverimo tudi določena znanja ob koncu poglavja 

(težko preverimo višje ravni znanja),  

• učenci sedmega razreda so izdelali kratka preverjanja.  
 

Mouse Mischief pri pouku 
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• bili strpni drug do drugega,  

• razvijali skupinski način dela,  

• pridobivali znanja na področju IKT pismenosti, 

• dobili takojšnjo povratno informacijo, hkrati pa so 
spoznali, da z voljo in rednim delom pridobijo nova 
znanja. 

 

Cilji učne ure in tudi cilji, ki sem si jih zastavila pri uporabi 
Microsoft Mouse Mischief, so bili doseženi.  

 

Dodatne prednosti programa - učenci so: 
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• Program na spletu 

• Video posnetek-predstavitev programčka 

• Navodila inštalacije 

• Navodila povezav 

• Pripravljene učne ure za uporabo v razredu 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-gb/default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=TrsCatpI62A
http://www.youtube.com/watch?v=TrsCatpI62A
http://www.youtube.com/watch?v=TrsCatpI62A
http://www.youtube.com/watch?v=TrsCatpI62A
http://www.youtube.com/watch?v=6C0PIWbwmhg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WKrRXYmSfjg&feature=related
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-gb/lessons.aspx
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http://mrssimanski.blogspot.com/p/homework.html 
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