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Poučevanje matematike s preiskovanjem je 
pristop v poučevanju, ki omogoča učencem, da 
aktivno sodelujejo pri dejavnosti in posledično 
svoje obstoječe matematično znanje prilagodijo 
in izgrajujejo novo znanje.  Takšno poučevanje 
naj bi izboljšalo razumevanje matematike 
(Jessen, Doorman in Bos, 2017).



• Pri učencih na šoli smo želeli spodbuditi 
razmišljanje z  uporabo zanimivih, 
vsakdanjih, življenjskih nalog in raznih 
dejavnosti. 

• Preprosto lahko rečemo, da se pri 
preiskovanju srečujemo z raziskovanjem 
problema.



• V osnovnem izobraževanju naj bi bili koraki 
preiskovanj in reševanje problemov  majhni in 
osnovni.

• Prvi korak je bil, poiskati problemske naloge, se lotiti 
oblikovanja nalog, jih spraviti na papir ter jih 
osmisliti, da bodo primerne določeni starosti 
učencev.

• Učenci z veseljem sprejemajo vsak izziv drugačnosti 
nalog in načina dela. 



V četrtem in petem razredu OŠ

• vključimo preprosta preiskovanja v ure fleksibilne 
diferenciacije, ki jo izvajamo enkrat tedensko. 
Učenci so sicer še nerodni in nevešči nalog in 
samostojnega dela in drugačnega razmišljanja. 
Težave imajo z branjem, zapisovanjem, 
razumevanjem prebranega, s poštevanko, z 
zbranostjo, s poslušanjem in z razumevanjem 
slišanega, a kljub vsemu so nekateri pri nalogah že 
zelo spretni. Zelo pomembno pri teh učencih je 
izkustveno učenje, sploh kjer lahko rešujejo nalogo 
z raznimi  pripomočki, ki jim pomagajo pri 
predstavah in razmisleku.



• Zajčki in kokoši

• Magični kvadrati

• Nečitljivi računi

• Čudežna števila

• Igrajmo se trgovino

• Merimo z geo-ploščo

• Računamo z vžigalicami

• Reševanje problemov v

besedilnih nalogah





V šestem in sedmem razredu
• se že ukvarjamo z matematičnimi preiskavami in 

iščemo odgovore na matematična vprašanja. 
Učence navajamo na določen potek reševanja s 
postavitvijo problema, njegovim reševanjem, 
zapisom ugotovitev in z utemeljitvijo rešitve. 
Opredeljeni smo predvsem na naloge z naravnimi 
števili, praštevili, ploščinami, obsegi in odstotki. 
Njihovo razmišljanje postane spretnejše, 
uporabnega znanja imajo več. Uporaba računalniške 
tehnologije, žepnega računala ter tablic postane 
aktualna in kar nujna. 



• Katero število bo naslednje?

• Delitelji in praštevila.

• Ulomki in deli celote.

• Igrajmo se pošto s ploščinami 

kuvert

• Ploščine likov s preoblikovanjem, 

rezanjem in lepljenjem.

• Matematična čudesa s ploščinami

in obsegi.

• Številske piramide.





V osmem in devetem razredu 

• se lotimo tudi empiričnih preiskav. Učence želimo 
navaditi na proces reševanja problema, in sicer od 
postavitve vprašanja do načrtovanja in zbiranja 
podatkov, preko računanja, analize, interpretacije 
podatkov  do predstavitve in rešitve problemske 
naloge. Učenci z veseljem preiskujejo, raziskujejo in 
iščejo odgovore na nekatera življenjska vprašanja. 
Podatke zbirajo z anketiranjem, intervjuji, s spleta 
ter jih urejajo, analizirajo, prikazujejo, interpretirajo 
in predstavijo. Delo v računalniški učilnici je nujno 
za razne prikaze, uporaba tablic pride do izraza.



• Kako učenci zajtrkujejo?

• Uporaba mobilnih telefonov 

med osnovnošolci.

• Katere domače živali imaš doma?

• Šport kot popoldanska dejavnost.

• Znamke avtomobilov v družinah.

• Matematika na šolskem vrtu.

• Množenje veččlenikov.

• Pitagorovi izreki v piramidah.





Ko je potrebno nalogo oceniti…

• Dobro pripravljeni kriteriji nam omogočajo tudi 
dobro ocenjevanje. Postavitev kriterijev je v največji 
meri odvisna od vsebine problema ali naloge ter v 
katerem razredu jo učenci rešujejo. Pred 
ocenjevanjem učencem predstavimo kriterije 
ocenjevanja, ki se nanašajo na več stopenj 
reševanja oz. preiskovanja problema. Ocenjujemo, 
ali je tema preiskovanja jasna in razumljiva, ali je 
izbrana ustrezna pot zbiranja podatkov, kako so 
podatki predstavljeni, ali so ugotovitve jasno 
izražene in ali je preiskava predstavljena  v celoti 
pregledno in smiselno.



• Na razredni stopnji se ne ukvarjamo toliko z 
ocenjevanjem, bolj pomembno se nam zdi 
navduševanje učencev nad reševanjem 
matematičnih nalog. 

• Na predmetni stopnji postopoma uvajamo 
zahtevnost in kriterije ocenjevanja prilagajamo.



V sedmem razredu kriterije ocenjevanja predstavimo 
s tristopenjsko lestvico, kjer ugotavljamo in 
ocenjujemo

• v uvodu razumevanje problema in pripravo na način 
izvedbe (20 %),

• reševanje problema, uporabo postopkov, izvajanje 
in pravilnost izvajanja postopkov (50 %) ter 

• predstavitev ugotovitev, utemeljitev, originalnost 
izvedbe ter ustrezno sporočilnost (30 %). 



V osmem in devetem razredu ocenjujemo, ali je 

• tema preiskovanja jasna in razumljiva (10 %), ali je

• izbrana ustrezna pot zbiranja podatkov (20 %), 

• kako so podatki analizirani (20 %) in predstavljeni 
(20 %), ali so

• ugotovitve jasno izražene (20 %) in ali je 

• preiskava predstavljena v celoti pregledno in 
smiselno (10 %).



Želim si …

• Šole, ki bo naše učence motivirala, ki bo usmerjena 
v timsko delo in kritično razmišljanje.

• Šole, kjer ne bo v ospredju uspeh na tekmovanjih in 
preizkusih znanja, kjer bo v ospredju otrok, 
posameznik, vsak s svojo zgodbo, ki mu jo bo učitelj 
pomagal uresničevati s pomočjo strpnosti, 
medsebojnega učenja ter osvajanja znanja.


