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Uvodni izziv za udeležence

• Koliko zrn je v piramidi?

• Namig: Vsota kvadratov prvih desetih števil.
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koda: S47GM



Nameni učenja: Računske operacije in 
njihove lastnosti (potence)

Učim se:

• Prepoznati zapis s potenco.

• Razložiti, kaj je to potenca.

• Zapisati zmnožek enakih števil (faktorjev) v obliki 
potence. 

• Zapisati potenco kot račun množenja enakih števil 
(faktorjev). 

• Izračunati vrednost potence.

• Uporabljati desetiške potence za zapis nekaterih 
števil. 



Vpeljava pojma potenca s pomočjo 
konkretnega materiala

Navezava na didaktično priporočili UN:

• Vzpostavljanje povezav med sklopi in pojmi (povezava med računskimi 
operacijami).



Vpeljava pojma potenca s pomočjo 
konkretnega materiala

Navezava na didaktična priporočila UN:

• Razumevanje vsebin nad mehanično manipulacijo s simboli.

• Spoznavanje matematike prek izkustva materialnega sveta, govornega 
jezika, prikazov do simbolne/abstraktne ravni.



Vpeljava pojma potenca s pomočjo 
konkretnega materiala

Navezava na didaktična priporočila UN:

• Razumevanje vsebin nad mehanično manipulacijo s simboli.
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Vpogled v delo v razredu

Navezava na didaktična priporočila UN:

• Razumevanje vsebin nad mehanično manipulacijo s simboli.

• Spoznavanje matematike prek izkustva materialnega sveta, govornega 
jezika, prikazov do simbolne/abstraktne ravni.



Vpeljava pojma potenca s pomočjo 
konkretnega materiala

Navezava na didaktična priporočila UN:

• Matematični model kot fizična ali abstraktna situacija (induktivno 
razmišljanje).



Problemsko zasnovane naloge za 
nadaljnje delo

Navezava na didaktična priporočila UN:

• Problemske naloge iz resničnega sveta (izhajajo iz predznanja, se navezujejo na 
sposobnosti razmišljanja učencev in omogočajo prepoznavanje smisla in 
uporabnosti).

• Uporaba obstoječih znanj v novih situacijah.

• Spodbujajo razvoj procesnih znanj (sistematičnost, predvidevanje in preverjanje, 
načrtovanje, pisna predstavitev matematične obravnave).





Dokazi o učenju



Spletna orodja v podporo učenju

https://eucbeniki.sio.si/mat5/727/index.html

https://www.calculatorsoup.com/calculators/algebra/exponent.php

https://www.geogebra.org/m/tr6ar96e

https://eucbeniki.sio.si/mat5/727/index.html
https://www.calculatorsoup.com/calculators/algebra/exponent.php
https://www.geogebra.org/m/tr6ar96e


Rešitev uvodnega izziva za udeležence

Število zrn v piramidi: 385

Iz koliko zrn pa je sestavljena piramida, ki predstavlja 
vsoto kubov prvih desetih števil?



Za zaključek

»Otroku moramo pomagati, da deluje, 

uporablja voljo in misli zase. V tem je 

umetnost služenja duhu, umetnost, ki jo 

lahko izpolnimo samo, če delamo med 

otroki.« 
(Montessori, Srkajoči um, str.293) 
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