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KAJ JE POUČEVANJE S 
PREISKOVANJEM?
Poučevanje matematike s preiskovanjem je pristop k 
poučevanju, ki omogoča učencem, da aktivno 
sodelujejo pri dejavnosti in posledično svoje 
obstoječe matematično znanje prilagodijo oz. 
izgrajujejo novo znanje.
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Priročnik MERIA za poučevanje matematike s preiskovanjem



Zakaj poučevanje/učenje s 
preiskovanjem?
• Ni posredovanja znanja „na pladnju“.
• Večja aktivnost učencev.
• Individualno preverjanje predznanja.
• Individualno nadgrajevanje znanja (sposobnosti, 

predznanje, strategije).
• Kritično razmišljanje/ocenjevanje znanja in izdelkov.
• Postavljanje vprašanj in hipotez, ki izhajajo iz 

posameznika.
• Preverjanje hipotez.
• Pomoč sošolcev – sodelovalno učenje.
• Razvijanje vztrajnosti in potrpežljivosti.



Moja vloga

• Spodbuda za začetek dela.

• Prostor in čas.

• Preverjanje predznanja.

• Sestava ustreznih parov oz. skupin.

• Takojšnja povratna informacija.

• Usmerjanje z namigi (pisno).

• Dodatno ustno usmerjanje.



Cilji učne ure

• Opisati in označiti večkotnik.

• Usvojiti pojem pravilni večkotnik.

• Poznati in uporabljati pojem središčni kot 
pravilnega večkotnika.

• Uporabljati strategije za računanje obsega in 
ploščine večkotnika.



Kako smo začeli

• Prazne predloge štirih pravilnih večkotnikov z 
očrtano krožnico



Kaj lahko poveš o slikah? Napiši in 
nariši vse, česar se spomniš. 

• Kaj moram zdaj narediti?

• Kje naj začnem?

• Kako naj to naredim?

• Učiteljica, ne znam!



Zapiši vprašanja, ki se ti porajajo.

• Kako se imenuje ta krog okoli likov?

• Ali lahko izračunam ploščino in obseg?

• Kako se nariše trikotnik v krogu?

• Kako razvrstimo male črke (stranice)?



Pomagaj si z geometrijskim orodjem 
in poskusi najti odgovore na svoja 
vprašanja.

• Dalo v paru ali skupini



Kaj imajo liki skupnega?

• Vse krožnice imajo polmer 4 cm, premer pa 8 cm.
• Vsi liki imajo enako krožnico.
• Oglišča se stikajo s krožnico.
• Vsi liki so enakostranični.
• Oglišča, kote, stranice.
• Vsak lik ima enako dolge stranice.
• Vsi liki so v krožnici.
• Vsi imajo središče.
• Vsi imajo diagonale, razen trikotnik.
• Vsi imajo kote.



Izmeri notranje kote. Kaj ugotoviš?

• V vsakem liku so koti enaki.

• Vsota notranjih kotov se veča za 180°.



Nariši simetrale kotov. Razišči 
kote, ki jih dobiš.

• Pri trikotniku je simetrala kota enaka višini.

• Pri kvadratu je simetrala kota enaka diagonali.

• Simetrala kota razdeli notranji kot na skladna kota.

• Simetrale kotov delijo like na trikotnike.

• Simetrala kota šestkotnik razdeli na dva trapeza.





Odkrili središčni kot
Opazuj kote pri 
presečišču simetral.







Kako bi izračunal obseg in 
ploščino teh likov?

• Vsota stranic.

• Ploščina trikotnika in kvadrata.

• Ploščina pravilnega petkotnika in šestkotnika.

• Ugotovitve preverili še za trikotnik in kvadrat.





Hipoteze
• Pri sodem številu kotov je diagonala enaka 

simetrali.

• Pri lihem številu kotov je simetrala enaka višini.

















Zaključki

• všečno

• nesamozavest

• vodenje in usmerjanje (razlike)

• vztrajnost

• znanje


