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Zakaj sem se odločila za formativno 
spremljanje? 

• Različno predznanje učencev 
• Nizka motivacija (nekateri se dolgočasijo) 
• Moje nezadovoljstvo z napredkom učencev 

 
Sprememba načina dela zahteva spremembe v razmišljanju. 
 



Formativno spremljanje pri matematiki 
SKLOP: Aritmetika in algebra, naravna števila in 
število 0 
CILJI: 
- znajo prebrati in z besedo zapisati števila do 1000 
- števila znajo predstaviti na pozicijskem računalu ali z 

enotskimi kockami 
- znajo šteti naprej in nazaj v številskem obsegu do 1000 
- številu znajo poiskati predhodnik in naslednik 
- števila znajo urediti po velikosti 
- znajo nadaljevati in oblikovati zaporedja števil 



Koraki formativnega spremljanja 

• Preverjanje predznanja 

• Skupno postavljanje ciljev in oblikovanje 
kriterijev 

• Priprava in organizacija dejavnosti, ki 
omogočajo pridobivanje dokazov o učenju 

• Povratna informacija 

• Načini izkazovanja znanja 

• Vrednotenje 

 



Organizacija razreda, postavitev miz 



Preverjanje predznanja 



Skupno načrtovanje 
• Cilji iz učnega načrta 

(nadgradnja ciljev 
prejšnjega šolskega 
leta) 

• Razširitev, dodajanje 
ciljev, glede na 
predznanje 

• Osebni cilj 

• Oblikovanje kriterijev 

 



Organizacija dejavnosti v razredu – 
delo po kotičkih 
1. kotiček 

Štejem, berem in 
zapišem števila do 
1000. 

2. kotiček 

Števila do 1000 uredim 
po velikosti. Zapišem 
velikostne odnose med 
števili. 

 



Organizacija dejavnosti v razredu – 
delo po kotičkih 
3. kotiček 
Določim predhodnik in 
naslednik števila. 
4. kotiček 
Nadaljujem in oblikujem 
zaporedje števil. 
5. kotiček  
Seštevam in odštevam do 
1000. 

 



Potrebujem pomoč,  
ne potrebujem pomoči 



Zapisi v zvezkih 



Sprotni komentarji 

• Pisni (na samolepilnih listkih) 

• Ustni 
Valentina, uspešno se približuješ  
svojemu zastavljenemu cilju. Nekaj  
težav imaš še pri zapisu števil z besedo.  
Predlagam, da popraviš napake in zapišeš 
še nekaj števil. Za pomoč lahko prosiš 
Tinkaro. 

Lana, znaš šteti in urediti števila po velikosti. Tudi predstavitev števil 
na pozicijskem računalu  ti gre. Nekaj težav imaš pri iskanju 
predhodnika in naslednika števila. Predlagam, da to nalogo 
ponovno pogledaš in skušaš popraviti. Za pomoč lahko prosiš 
Domna, on ti bo to odlično razložil. 

Lovro, hitro in zanesljivo računaš. 
Predlagam, da poskušaš sestaviti še 
kakšno besedilno nalogo in jo 
izmenjaš z Domnom. 



Preverjanje že usvojenega znanja 



Učni list za preverjanje že usvojenega 
znanja 



Preverjanje že usvojenega znanja 
Samoocena učenca 

Kaj že znam? 
Kaj bi še želel izboljšati? Kako? 
Kakšno pomoč potrebujem? 
Kaj še želim sporočiti učiteljici? 



Komentar učiteljice 
KOMENTAR UČITELJICE 

Žan, s tvojo oceno se strinjam. Števila do 1000 znaš 
prebrati in jih urediti po velikosti. Veš, koliko ima število S, 
D in E in mu poiskati predhodnik in naslednik. Tudi pri 
štetju, nadaljevanju zaporedij in iskanju velikostnih 
odnosov med števili si odlično opravil naloge. Nekaj težav 
imaš še pri zapisu števil z besedo. Pazi pri zapisih, v 
katerih se ponovi črka i in zveza td (triintrideset, 
petinpetdeset). Tvoja predlagana naloga za izboljšanje je 
odlična. Za pomoč lahko prosiš Alena. 

 



Nadaljnje poglabljanje znanja, 
odpravljanje vrzeli v znanju 



Spremljanje napredka 



Predstavitev naučenega –  
sestava učnega lista 



 
Predstavitev naučenega – sestava 

učnega lista 
  

Neja,  odlično si sestavila učni list za Alena.  
Izbrala si zanimive naloge in natančno 
zapisala navodila. Pri pregledu si odkrila vse 
napake. 
Strinjam se z Alenovo oceno. Tudi sama si se 
kar dobro ocenila. Tokrat si imela nekaj težav 
z zapisom števil z besedo. To ti običajno ne 
povzroča težav. Predlagam, da nalogo 
popraviš. Ponovno poglej sedmo nalogo in jo 
popravi. Danes nisi bila zbrana. Vem, da ti 
zmoreš veliko bolje. 
 



Zakaj takšna oblika dela? 

• Večja motivacija 

• Učenci so bolj aktivni 

• Večja samostojnost učencev (iščejo 
informacije, raziskujejo, se dogovarjajo…) 

• Samokritičnost in kritičnost 

• Vsak napreduje v skladu s svojimi zmožnostmi 

• Manj težav z disciplino 
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