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Geometrija

Geometrija je ena od najstarejših znanosti, veja 
matematike, ki jo je človek razvil z namenom lažjega 
razumevanja oblik, velikosti, lege in drugih lastnosti 
objektov v prostoru.



Učenčevo razumevanje 
geometrije

Učenčevo razumevanje geometrije je odvisno 
predvsem od njegove prostorske predstavljivosti, pri 
čemer mu učitelj lahko pomaga tako, da  
matematične pojme vizualizira in jih predstavi s 
pomočjo modelov.

Modeli so sredstvo za razumevanje in obravnavo 
matematičnih problemov.



Primer:

Obravnava geometrijske vsebine - trikotnikov, 
podkrepljeno z vizualizacijo in delom na modelih.



Preverjanje predznanja

Učenci so s sliko, z besedo, s simboli in primerom iz 
vsakdanjega življenja predstaviti pojem, kaj že vedo o 
trikotniku in kako si ga predstavljajo.



Zapiski učencev…



Osrednja aktivnost – delo z 
modeli
Iz gumbov in slamic so sestavili model trikotnika in ga 
opisali.



Pokazali so, da je trikotnik geometrijski lik, 

določen s tremi ne kolinearnimi točkami. 



Modeli so jim bili v pomoč tudi pri 
raziskovanju trikotniškega pravila.



Prav tako pri raziskovanju različnih 
vrst trikotnikov



Simetričnost trikotnikov ter njihove lastnosti so 
učenci raziskovali s prepogibanjem papirja. 



Preverjanje osvojenega znanja

UČNI LIST - Delo po skupina



Povratna informacija

• Tekmovanje v znanju – kaj sem se naučil o trikotnikih

• Ali lahko iz paličic dolgih 20 cm, 30 cm in 50 cm sestavimo trikotnik? Kaj pa iz paličic 20 cm, 
50 cm in 50cm?

• Sestavite topokotni trikotnik in enakostraničen trikotnik!

• Glede na kaj delimo trikotnike?

• Ali obstaja enakokraki pravokotni trikotnik? Pokaži!

• Ali naslednje trditve veljajo?

Vsi enakostranični trikotniki so ostrokotni. _____

Pravokoten trikotnik ne more biti enakokrak. _____

Trikotnik, ki ima samo eno simetralo je enakostraničen. ____

Enakostranični trikotnik ima kota ob osnovnici skladna. _____

Enakostranični trikotnik je osno in središčno simetričen. ____



Zaključek:

• Priprava učne ure, kjer uporabljamo veliko modelov 
zahteva sistematično načrtovanje, izbiro primernih 
aktivnosti in predpripravo vprašanj in navodil, ki jih 
zastavimo učencem. 

• Čeprav nam priprava tovrstnih aktivnosti vzame kar 
nekaj časa, so učenci bolj aktivni in zainteresirani za 
delo. Izboljša se tudi njihov odnos do geometrije in 
prostorska predstava. Posledično to pomeni, da so 
pri obravnavi vsebin iz geometrije miselno aktivni, 
kar pozitivno vpliva na razumevanje novih pojmov 
in matematičnih vsebin.
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