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Kdaj uvajamo poštevanko?

• Po učnem načrtu (2011)

V 2. razredu uvedemo operaciji množenja in deljenja.

Učenci vsoto enakih seštevancev zapisujejo v obliki zmnožka in delijo na 
konkretni ravni. (Reproduktivna metoda).

3 + 3 + 3 + 3



• V 3. razredu učenci spoznajo množenje in deljenje 

in USVOJIJO do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko.

(Ocenijo rezultate, poiščejo manjkajoče število, spoznajo, da sta množenje in deljenje nasprotni si 
operaciji, spoznajo vlogo števil 0 in 1, komutativnost in asociativnost).

- Kaj je pri znanju poštevanke pomembno? (Dovolj časa, aktivnosti, avtomatizacija 
do konca 3. razreda).

- Reproduktivna metoda.

- Načelo od lažjega k težjemu (2, 4, 5, 10, 3, 6, 9, 7, 8, 1). 

1. Preverjanje predznanja in razumevanja. 

Ali v primeru učenja poštevanke zgornje načelo vedno drži?



Stopnja konkretnih operacij:

- Mišljenje bolj fleksibilno, logično (uporaba miselnih operacij).

- Razmišlja in uporablja več vidikov istega problema (konkretno).

- Reverzibilnost .

- Probleme rešuje tudi na predstavni ravni (prej samo na zaznavni).

- Razvijejo se matematične operacije.

Stopnja formalnih operacij:

- Razmišlja abstraktno, logično (ne na konkretni ravni).

- Razmišlja o različnih možnostih, postavlja domneve.

- Deduktivno sklepanje.

- Refleksija lastnega mišljenja.



1. Preverjanje predznanja in 
razumevanja/ NAMENI UČENJA
• Skupaj z učenci smo oblikovali namene učenja, 

pogovorili smo se zakaj in kje potrebujemo 
poštevanko in skupaj smo zapisali kriterij, kdaj je 
poštevanka določenega števila usvojena. Preverila 
sem učenčevo predznanje in navajala učence na 
postopek spoznavanja didaktičnega modela.





Seznam na steni/sistem reševanja
NAČRT UČENJA POŠTEVANKE

V zvezek zalepim število in v njo zapišem večkratnik 

števila.

V zvezek zalepim gosenico in v njo vpišem večkratnike 

števila.

Zapišem poštevanko in zraven narišem (glej poštevanko 

števila 2).

Rešim naloge v DZ.

Poštevanko števila se naučim na pamet/ igre.

Prosim sošolca in učiteljico, da preveri moje znanje.

Učiteljica obkroži število, katerega poštevanko sem se 

naučil.

S sošolcem se igram igro »poštevanka«.



Tabela za ponazoritev 
v zvezek

POŠTEVANKA ŠTEVILA: Rišemo: 
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2. ZBIRANJE DOKAZOV
• Učenci so različno napredovali in nadaljevali usvajanje glede na svoje 

sposobnosti. Vsak je usvajal snov s svojim tempom in načinom. Učitelj 
je bil moderator, jih je spodbujal, dajal nasvete, nekatere usmerjal.

• Učenci so vsako uro pregledali delo prejšnje ure in ugotovili, kje so z 
delom ostali.



Zapisujejo v zvezek večkratnike izbranega števila (številka).
Zapisujejo večkratnike števila v gosenico.
Zapisujejo poštevanko v zvezek, od  enkratnika do desetkratnika, zraven 
poštevanko  grafično ponazorijo.











Naučijo se poštevanko določenega 
števila (igre ali način, ki jim je blizu).



3. POVRATNA INFORMACIJA SOŠOLEC 
SOŠOLCU /VRSTNIŠKO VREDNOTENJE

• Reševali so naloge v DZ.
Preverili so rešitve pri sošolcu, ki je poštevanko že 
usvojil.

• Delo v dvojicah/skupini:

- Poiskali so sošolca, ki je preveril njihovo znanje.



Če učenec pri tem ni bil uspešen, si je naredil načrt, kako izboljšati znanje 
(priloga 1) ali kartončki.



4. SAMOVREDNOTENJE  in
POVRATNA INFORMACIJA UČITELJ 
UČENCU

Poštevanko tega števila že znam!
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Utrjevanje:
4 v vrsto







Bingo

2 4 6 8 
20 16 12 10 

 

2 4 6 8 
24 16 12 10 
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