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1. triletje - otroci stari 6 - 9 let  

 

  razvojna stopnja konkretno                    

                     operativnega mišljenja  

   konkretne situacije 

                             izkušnjo aktivirati na        

višjem abstrakcijskem nivoju 
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 Lažji prehod iz konkretne  

          na slikovno raven  

  

uporaba i-table,  

e-gradiv in spletne učilnice 
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1. Zbiranje primernih e-gradiv 

2. Postavitev e gradiv v spletno učilnico 

3. Seznanitev staršev s spletno učilnico 

in varno rabo interneta 

4. Delo z e-gradivi 

5. Delo z i-tablo 
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Matematični učbeniki in delovni zvezki medpredmetne serije 

 Lili in Bine v elektronski obliki - http://www.irokus.si/index.do 

 
• interaktivni, 

• multimedijski, 

• motivacijski,   

•privlačni, 

• omogočajo dobro 

komunikacijo, 

• spodbujajo 

aktivnost, 

ustvarjalnost, 

sodelovalno učenje 

 

http://www.irokus.si/index.do
http://www.irokus.si/main.do?content_id=54
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• Slikovni 

material 

• Zvoki 

• Animacije 

• Jasna zvočna  

       navodila 

 

 

E-gradiva v Deželi Lilibi - http://www.lilibi.si/ 

 

http://www.lilibi.si/
http://www.lilibi.si/
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ZAKAJ SMO SE ODLOČILI ZA UPORABO SPLETNE VADNICE?  
•Vključevanje raznih e-gradiv pri pouku matematike, 
•v spletni vadnici  je veliko interaktivnih matematičnih nalog, ki so v skladu z UN 
•enostaven dostop do vadnice z registracijo uporabnikov  
  http://moja-matematika.si, 
•učenci jo lahko uporabljajo doma in v šoli, 
•spodbuja redno delo,omogoča diferencirano delo, 
•učencem daje povratno informacijo o pravilnosti reševanja, 
•učitelji lahko spremljamo in usmerjamo delo svojih učencev, 
•učencem je uporaba spletne vadnice zanimiva, tekmovanje med učenci jim je 
dodatna spodbuda za delo, 
•brezplačna uporaba do konca šolskega leta. 
 

Uporaba prve slovenske spletne vadnice za matematiko  

Moja matematika 

 

http://moja-matematika.si/
http://moja-matematika.si/
http://moja-matematika.si/
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