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Poročilo Matematično izobraževanje v Evropi: 
skupni izzivi in nacionalne politike5

učinkovit pouk matematike je odvisen od različnih metod poučevanja

 reševanje problemov
 raziskovanje
 kontekstualizacija pouka4

dosežki učencev
+ 

njihov odnos do matematike

 matematične naloge
 učiteljev osebni odnos do poučevanja 

in do učencev
 motivacija učencev za učenje matematike

prikaz uporabnosti matematike 

medpredmetno povezovanje 
matematike in drugih predmetov3



Učenci so v skladu s cilji učnega načrta za matematiko8:

 ocenjevali in merili dolžino, maso, prostornino in čas s standardnimi

enotami,

 ob praktičnem merjenju izbirali primerne merilne instrumente in meritve

izrazili z ustrezno mersko enoto,

 spoznavali standardne dolžinske merske enote (mm, cm, m), merske enote

za maso (g, dag, kg), votle mere (dl, l), merske enote za čas (s, min),

 pretvarjali večimenske količine v enoimenske in obratno,

 primerjali in urejali količine ter računali z njimi,

 brali in izpolnjevali tabele,

 postavljali raziskovalna oziroma problemska vprašanja in

 reševali probleme ter pri tem uporabljali različne strategije.

Medpredmetno povezovanje matematike 
in naravoslovja in tehnike v 4. razredu



dejavnosti

 uporaba

 utrjevanje

 nadgradnja

pridobljeno matematično znanje 
merjenja,

reševanja problemov in 
obdelave podatkov 

tri tematski sklopi

3 učne ure 

izmenično delo, 

sodelovalno učenje6

+ 

ura pregleda rezultatov 

dela z evalvacijo



1., 2. in 3. učna ura

poskus: 
Ugotoviti, koliko časa 

potrebuje vsaka ladjica, 
da se potopi v vodi.

skica najbolje 
izdelanega izdelka

vrednotenje izdelave

izpolnjevanje preglednice 
z zapisi časovzapis ugotovitev 

in sklepov

spremenljivke 
in kostante

nalogi: 
Koliko časa manj se je potapljala 

prva potopljena ladjica kot druga? 
Koliko časa več se je potapljala 

tretja ladjica kot prva?

ureditev potepljenih 
ladjic po času potopitve

Ladjice iz različnih papirnih gradiv



Diferenciacija in individualizacija

 7 nalog
 branje preglednice, 

pretvarjanje, primerjanje, 
urejanje in računanje s 
količinami (čas)

 učenci rešili različno število



Papirnate škatlice različnih oblik

poskus: 
Ugotoviti, kolikšno maso

riža lahko shranimo v 
vsako škatlico.

skica najbolje 
izdelanega izdelka

vrednotenje izdelave

izpolnjevanje preglednice 
z zapisi maszapis ugotovitev 

in sklepov

spremenljivke 
in kostante

samostojno
načrtovanje in izvedba 

poskusa z danimi
pripomočki

1., 2. in 3. učna ura



Diferenciacija in individualizacija

 6 nalog
 branje preglednice, 

pretvarjanje, primerjanje, 
urejanje in računanje s 
količinami (masa, prostornina)

 učenci rešili različno število



Papirnati helikopterji različnih velikosti

poskus: 
Ugotoviti, koliko časa potrebuje 
vsak helikopter, da po vzletu z 

določene višine pristane na tleh.

skica najbolje 
izdelanega izdelka

vrednotenje izdelave

izpolnjevanje 
preglednice 
z zapisi časov

zapis ugotovitev 
in sklepov

spremenljivke in kostante

merjenje dolžin in širin
izdelanih izdelkov in 

zapis le-teh v preglednice

naloga: 
Koliko časa več je z določene višine letel 

helikopter, ki je pristal najkasneje, kot tisti, ki 
je pristal najprej?

ureditev helikopterjev 
po času leta

1., 2. in 3. učna ura



Diferenciacija in individualizacija

 7 nalog
 branje preglednice, 

pretvarjanje, primerjanje, 
urejanje in računanje s 
količinami (dolžina)

 učenci rešili različno število



4. učna ura Pogovor s predstavitvijo rezultatov in evalvacija

1. Kaj ti je bilo pri izvedbi dejavnosti najbolj všeč?

2. Kje si imel/a največ težav?

3. Ali si pri izvedbi dejavnosti potreboval/a pomoč?

Če da, kakšno, in kdo ti jo je nudil?

4. Ali si se ob izvedbi dejavnosti kaj novega naučil/a? Če da, kaj?

5. Kaj bi ti spremenil/a pri izvedbi dejavnosti, da bi bile po tvojem

mnenju boljše, bolj zanimive?

6. Če želiš še kaj dodati o izvedenih dejavnostih, lahko to napišeš.



 najbolj všeč: dejavnosti potapljanje ladjic in letenje helikopterjev,

nekoliko manj zanimiva dejavnost škatlice iz papirnih gradiv

 največ težav: z izdelovanjem škatlic, z nalogami za samostojno

reševanje, ki so jih dobili po izvedbi dejavnosti, so bile nekaterim

dolgočasne, nekaj učencev jih ni razumelo, drugi pa so imeli največ

težav s tem, da so bili nekateri učenci pri skupinskem delu zelo

nemirni

 pomoč: približno polovica učencev je pri izvedbi aktivnosti

potrebovala pomoč, ki so jim jo nudili posamezni sošolci in sošolke

(predvsem so jo rabili pri reševanju matematičnih nalog na učnih

listih).



 novo naučili: izdelovanja praktičnih izdelkov, uporaba štoparice

 spremembe:

izdelava letal/padal in merjenje dolžine letov, čas letov,

tehtanje sestavin in peka piškotov,

izdelava avtomobilčkov in merjenje prevožene razdalje idr.,

to pa bi nekateri učenci radi delali sami, spet drugi bi radi, da bi še

velikokrat izvajali dejavnosti s pomočjo skupinskega dela



Matematika

praktično
eksperimentalno delo

pisno
reševanje matematičnih nalog

aktivno učenje

razvoj 
matematične pismenosti

ohraniti radovednost otrok in trajen 
interes za znanje ter oblikovati 
sposobnosti, ki so potrebne za 

samostojno reševanje problemov7

problemske situacije iz 
učenčevega sveta

notranja motivacija za rešitev 
problema 

(vpleteni na osebni ravni)2
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