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PONOVITEV 
CELOLETNE 

SNOVI 

7. RAZRED 

UČENCI SAMI 

INTERAKTIVNE 
NALOGE 

TELOVADBA 
MOŽGANOV 

POVZETKI 
SNOVI 



VAJE ZA TELOVADBO MOŽGANOV 

• namen tudi boljše učenje matematike 

• poudarja pomen živčnih povezav med gibanjem 

in hkrati spodbuja povezovanje različnih 

možganskih predelov 

• uči nas različnih vaj 
– povečujemo učinkovitost učenja 

• koordinacija 

• koncentracija 

• izboljševanje šibkih področij 

• spomin 

• motivacija 

• socializacija 



– razvijamo različne spretnosti 

• branje 

• pisanje 

• govor 

• računanje 

• groba in fina motorika 

– zmanjšujemo stres 
 



VAJE ZA TELOVADBO MOŽGANOV 

• posnele videoposnetek 

5 ŠOLSKIH UR 

• naravna števila, odstotki in podatki, 
ulomki, obsegi in ploščine, trikotniki in 
štirikotniki 



ure v 
računalnici 

pri vsaki uri  
1 vaja 

javili sami 
veliko 

svobode 

učitelj 
usmerjevalec 



POGOVORNE URE 

• po potrebi (precej) 

• prisotni vsi učenci „učitelji“ 

OBLIKOVANJE KRITERIJEV 

• kaj učiteljica od njih pričakuje 

• na kaj morajo biti ob pripravi učne ure pozorni 

VMESNE POGOVORNE URE 

• učiteljičino usmerjanje 

• večkrat vračali h kriterijem 



Od kod 
ideja? 

knjiga na mizi 

naj jih naučim 

defektologinja 

delitev tem in 
telovadnih vaj 

scenarij 

viri 

povzetek 





1. ura 

• Abeceda v ležeči osmici 

• Naravna števila:  

– večkratniki,  

– delitelji,  

– pravila za deljivost, 

– praštevila in sestavljena števila, 

– razcep na prafaktorje, 

– D in v. 





2. ura 

• simetrično risanje (na papir) 

• trikotniki, štirikotniki (lastnosti, vaje na koncu) 





3. ura 

• sova 

• obsegi in ploščine trikotnikov, 4-kotnikov 





4. ura 

• voda 

• ulomki 

– opredelitev ulomka 

– krajšati 

– razširiti 

– računanje z ulomki 





5. ura 

• simetrično risanje na tablo 

• odstotki in podatki 





POGOVORNE URICE 

• snov in gibalne vaje 

• zelo prepirljive (reševanje konfliktov) 

• kdo bo gledal videoposnetek 

• želele bi imeti več časa (več šolskih ur) 

• zelo resen pristop 

• urediti se 

• priprava povzetkov 
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učiteljici 

učenci „učitelji“ 

sošolci 



veliko 
vloženega 
časa/truda 

zelo občutljivi 
na kritike 

neprimerni 
komentarji 

ob koncu 
šolskega leta 

prepirljive 



Tvoja naloga je 
bila … 

Cilj tvoje ure je 
bil … 

Problemi, s 
katerimi si se 

srečal, so bili … 

Ovire, ki si jih 
moral 

premagati … 

Danes sem 
najbolj užival, 

ko … 

Najmanj mi je 
bilo všeč … 

Bolje bi mi šlo, 
če … 

Želiš sporočiti 
še kaj? 



Dve stvari, ki sem se jih naučil to uro … 

 

 

Vprašanje, ki se mi poraja … 

 

 

Učencu v vlogi učitelja želim sporočiti še 
… 

 



ustvarjali 
spodbudno 

učno 
okolje 

motivirani 
učenci 

aktivni 

razvijali 
močna 

področja 
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pomen predznanja 

povezanost 
matematičnih konceptov 

osmislili povratne 
informacije 

ohranimo dobro in 
odpravimo slabosti 

samovrednotenje 



učenci 

soustavarjali 
cilje 

kriterije za 
uspešnost 

aktivni 

drug 
drugemu vir 
poučevanja 



učiteljici 
spodbujali 

učence 
k raziskovanju 
in širjenju idej 



razvijali sposobnosti 
za vseživljenjsko 

učenje 

nismo se učili zgolj 
matematike 



HVALA ZA VAŠO POZORNOST 


