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Zakaj formativno spremljam 
učence in njihovo znanje?

https://pixabay.com/en/puzzle-puzzle-piece-puzzles-
2784471/



In kaj ima FS s preiskovanjem?

Učinkovita metoda učenja 

Ni predpisane rutine, nujna lastna aktivnost

Spraševanje, razmišljanje, postavljanje in preverjanje 

trditev, preizkušanje in dopolnjevanje

Vztrajnost

Proces brez bližnjic

Nujne povratne informacije, povezovanje idej

Dopolnjevanje in izgrajevanje znanja 

https://images.clipartuse.com/2cca01eddccc56b09721c717c79ce1b0_explanation-and-
implementation-of-exploratory-research_754-754.png



• posluša

• usmerja
Učitelj

• preiskuje

• pridobiva procesna 
znanja

Učenec



Prikaz preiskovanja poliedrov

• Uvodna ura – POLIEDRI      
(1 ura)1.

• Preiskovanje Eulerjeve 
formule za poliedre (2 uri)2.

• Površina prizme (1 ura)3.



Pravilni poliedri  - Platonska telesa

?Koliko je poliedrov, katerih mejne ploskve so skladni

pravilni večkotniki?



Polpravilni poliedri  - Arhimedska telesa

- Mejne ploskve so skupine dveh ali več skladnih 
pravilnih večkotnikov.

- Vsi robovi so skladni.

- V vsakem oglišču se stika enako število večkotnikov    
v istem zaporedju.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Arhimedsko_telo



PREISKOVANJE POLIEDROV

1. Sestavi poliedre na sliki

2. Preštej število mejnih ploskev, oglišč in 
robov ter izpolni preglednico.

3. Preišči, ali obstaja povezava med številom 
mejnih ploskev, oglišč in robov poliedra.







Ugotovitev:
Vsota števila ploskev in oglišč je za dva večja od 
števila robov.

𝑝 + 𝑜 − r = 2





Ali Eulerjeva formula vedno velja?

https://banner2.kisspng.com/20180219/axe/kis
spng-stock-photography-royalty-free-question-
mark-illus-thinking-person-
5a8b0f7c82e990.5081335415190629085362.jpg



















Na koncu so sestavili še matematični problem – nalogo 
za svoje sošolce.



Učenci so preverili rešitve in si izmenjali 
povratne informacije



Refleksija izvedenih dejavnosti

Kaj pravijo učenci?

 Radi delajo v skupinah

 Čas hitro mine, ker so ves čas aktivni

 Lahko se pogovarjajo

 Učenje bolj zanimivo

 Med seboj si lahko pomagajo

 Ne počutijo se izpostavljene



Refleksija izvedenih dejavnosti

 Učenci spoznavajo različne metode učenja, osvajajo

znanje na zanimiv in razgiban način, kar jih spodbuja k

aktivnemu in samostojnemu iskanju novih informacij.

 Spodbuja se medsebojno sodelovanje.

 Lažje spremljam delo in napredek učencev ter njihove

individualne posebnosti, močna oz. šibka področja,

upoštevam njihovo predznanje in interese.

 Prevzemajo odgovornost za svoje učenje in znanje.

 Sami kreirajo in soustvarjajo učni proces.



• Učenci razvijajo 
pomembna 
procesna znanja.

https://i2.wp.com/stranpoti.si/wp-content/uploads/2017/11/cropped-logo.png?fit=437%2C105

http://3.bp.blogspot.com/-
ICOfMGa4cVs/UePNXhPAjyI/AAAAAAAAGI
k/CBNBsLbV80I/s1600/Kolovoz.jpg



Hvala za vašo pozornost

https://i0.wp.com/reflectd.co/wp-content/uploads/2014/01/7357503268_a11f171c37.jpg?resize=500%2C375


