
NAČIN MOTIVIRANJA UČENCEV 
ZA MATEMATIKO

Sonja Strgar mag. Anita Smole

OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika OŠ Vide Pregarc, Ljubljana



sodelovanje 
2. in 6. razred

matematika

po poti 
formativnega 
spremljanja

motiviranost 
za učenje 

matematike

aktivna vloga 
– kakovostno 

in trajno 
znanje



m
o

ti
va

ci
ja

ključni dejavnik dinamike učnega 
procesa

učenci učenje začnejo

se učijo (sprašujejo, poslušajo, 
sodelujejo, preizkušajo, berejo, 

razmišljajo, primerjajo, vrednotijo, 
ustvarjajo …)

pri učenju vztrajajo (dokler ne 
končajo učnih nalog ali ne dosežejo 

zastavljenih učnih ciljev)



razjasnili smo namen učenja in določili 
kriterije uspešnosti pri učenju

dejavnosti -> pridobivamo dokaze o  
učenju

povratne informacije -> v znanju 
premikamo naprej

aktivirali učence -> drug drugemu 
postanejo vir poučevanja 

aktivirali učence -> samoobvladovanje 
lastnega učenja
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1. ura: 2. b 
in 6. b 

2. uri: 2. b 
in 6. a

utrjevanje 
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heterogene 
skupine

2 + 1

priprava 
nalog



Priprava

• uvodna motivacija

• enake igralne predloge

• pisna navodila za matematične igre

• uporabili naloge, ki so jih pred tem sestavljali učenci 
sami, ko so zbirali dokaze o učenju in znanju

• 2. r: naloge, povezane s števili do 100

• 6. r: utrjevali celoletno snov

• evalvacijski vprašalnik



Uvodna motivacija





Igralne predloge



Navodila za igranje iger



Naloge







Aktivno sodelovanje

• uvodna motivacija (gradili stolp in se spoznali s člani 
tima)

• preverjali razumevanje pravil iger

• preverjali rešitve rešenih nalog



Evalvacija

• Ti je bilo takšno utrjevanje znanja všeč? Zakaj?

• So bila navodila za delo jasna? 

• Kaj bi spremenil?

• Opiši sodelovanje z učenci 2. razreda.

• Si se dosti pogovarjal? O čem?

• Si jim pri računih kaj pomagal? Na kakšen način?

• So oni na katerikoli način pomagali tebi? Če da, 
kako?

• Bi si želel, da imamo še kakšno skupno uro?
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didaktične igre

vplivale na 
motivacijo 
učencev za 

učenje

dvig ravni znanja

višja motivacija 
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Intervjuji

• so se bolje naučili;

• lažje razumeli snov – pomagali s kriteriji uspešnosti;

• med igro so se zabavali (niso razmišljali, da se učijo 
matematiko);

• presenečeni nad številom računov v zvezkih;

• razlaga nalog drugačna kot učiteljičina;

• gradili pozitiven odnos do matematike.



analiza 
ocenjevanja 

znanja
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višja motivacija 
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