
Do višine trikotnika po več poteh 
Silva Kmetič, ZRSŠ 

Tomaž Miholič, OŠ Duplek 

Vinko Zobec, OŠ Poljčane 

 



Namen 

Zaznati vpliv vrinjenega učnega koraka – 
dinamične shematizacije  

• učenci razvijejo »dinamični« pogled na 
geometrijo, če se učijo s pomočjo dinamičnih 
slik 



Opis poskusa 

Dve šolski leti, na 
dveh različnih šolah, 

skupaj  v dveh 
razredih 

Načrtovali, opazovali, 
analizirali, 
popravljali, 
spreminjali, 

dopolnjevali … 

Bistvena razlika med 
prvim in drugim 

poskusom 

• V prvem smo poskušali na izdelkih 
otrok spremljati tudi proces 

• V drugem smo proces opazovali, 
beležili, izdelke otrok pa analizirali 
pred in po poskusu  



Pojem višine v trikotniku 
Cilji: 
• oblikujejo definicijo višine v ostrokotnem trikotniku, 
• razširijo definicijo višine v topokotnem trikotniku, 
• znajo načrtati višino  in jo izmeriti ne glede na vrsto in lego 

trikotnika, 
• znajo višino ustrezno označiti (pravokotnost na nosilko 

stranice/stranico, imenovati višino), 
• povežejo pojem višine z razdaljo točke od premice, 
• poznajo lego višine glede na vrsto trikotnika, 
• pisno in ustno argumentirajo svoje ugotovitve, 
• uporabljajo program DG za raziskovanje lastnosti, 
• ustvarijo »dinamičen« pogled na geometrijo. 

 



Reprezentacije 
realnega sveta 

3-D 
reprezentacije 

3-D 
geometrijski 

modeli 

Učna 
pomagala in 
pripomočki 

2-D 
reprezentacije 

Skice in risbe 

Slike  

Diagrami 

Slike na 
zaslonu 

računalnika 

Miselne 
reprezentacije 

Zaznane slike Miselne sheme 

Dinamične 3-D modeli 
in pripomočki. 

Dinamične slike, diagrami, 
skice, risbe 

Prilagojeno po Frobisher et al: Learning to Teach Shape and Space  

Od realnega do simbolnega 

Dinamične miselne slike, 
sheme 



Različne poti 

Izhodišče  

1. Predhodno matematično znanje  

– Razdalja točke od premice 

2. Analogija z realno izkušnjo 

– Višina hiše, table, človeka, luči … 

3. Van Hielejev model 

4. Kombinacija predhodnih  

 

 



Van Hielejev razvojni model za 
geometrijske pojme 

Prirejeno po M. Villiers 



Lastnost Van Hielejevega modela 

Uporaben za: 

• načrtovanje 
razvoja pojma 

• merjenje dosežkov 

 



Stopnja dosežka učenca, če izkazuje 
doseganje izbranega cilja 

Cilji: 
• oblikujejo definicijo višine v ostrokotnem 

trikotniku, 
• razširijo definicijo višine v topokotnem 

trikotniku, 
• znajo načrtati višino  in jo izmeriti ne glede na 

vrsto in lego trikotnika, 
• znajo višino ustrezno označiti (pravokotnost na 

nosilko stranice/stranico, imenovati višino), 
• povežejo pojem višine z razdaljo točke od 

premice, 
• poznajo lego višine glede na vrsto trikotnika, 
• pisno in ustno argumentirajo svoje ugotovitve, 
• uporabljajo program DG za raziskovanje 

lastnosti, 
• ustvarijo »dinamičen« pogled na geometrijo 



Koraki učnih ur 

• 3 zaporedne učne ure 



1. ura 



1. ura 



1. ura 

 



1. ura 



1. ura 



1.ura 



2.ura 

 



2.ura 

 



2.ura 

 



Predstavitev in primerjava didaktičnih 
predlog 

Učenec raziskuje .  
Raziskovanje ni 

usmerjano. 

Učenec opazuje.  
Opazovanje je 

vodeno po 
avtorjevih korakih. 



2.ura 



2.ura 



3.ura 

 



Vloga različnih reprezentacij v 
zaporedju treh učnih ur 

  

  
  
  
  
 
Svinčnik in papir 
Fizični model 
Program dinamične geometrije/ raziskovanje z didaktično 
predlogo 

 

1. ura 

2. ura 

3. ura 



Stopnja po Van Hieleju (pred) 



Stopnja po Van Hieleju (pred) 



Stopnja po Van Hieleju (pred) 



Stopnja po Van Hieleju (pred) 



Stopnja po Van Hieleju (pred) 



Stopnja po Van Hieleju (pred) 



Stopnja po Van Hieleju (pred) 

Kaj vidi učenec?  Razhajanja med pričakovanji 
učitelja in učenca  



Rezultati (po) 

Cilj: povežejo pojem višine z razdaljo točke od premice 



Rezultati (po) 

Cilj: povežejo pojem višine z razdaljo točke od premice 



Presodi in označi s kljukico, če dve 
lastnosti trikotnika lahko veljata hkrati. 



Presodi in označi s kljukico, če dve 
lastnosti trikotnika lahko veljata hkrati. 

 

 

 

 

  

 



Rezultati (po) 
Vrste 
trikotnikov 

Ostrokotni Pravokotni Topokotni 

Raznostranični 12 14  23 

Enakokraki 14 16   11 

Enakostranični 21  6  2  

N= 26 



Rezultati (po) 

Vrste 
trikotnikov 

Ostrokotni Pravokotni Topokotni 

Raznostranični   

Enakokraki 

Enakostranični   20   24 

N= 26 



Spremljanje pred in po 

• Stopnje po van Hieleju 

 Stopnja Pred 
1          2          3        4 

Po 
1          5         6       7 

1 25 25 25 - 

2 19 15 7 20 

3 2            

   3*                     18 14  15  11-23 
 

N= 28 N= 26 



Presodi in označi s kljukico, če dve 
lastnosti trikotnika lahko veljata hkrati. 

 

 

 

Kako interpretirate prikazano rešitev? 



Pogled naprej 

• Presenečenje: dobra predstava dinamičnosti 
‚brez dinamike‘. 

• Učinke programov DG bo treba spremljati z 
različnimi nalogami. 

• Načrtno raziskovati odvisne in neodvisne 
geometrijske objekte z vključeno fazo 
dinamične shematizacije in doseči stopnjo 3 
po van Hieleju pri čim več pojmih in učencih. 
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