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Povzetek
Veliki pok označuje začetek časa in od takrat ljudje razmišljajo o tem, kaj sploh je čas, se bo
kdaj končal ipd. Pojem časa je še posebej težko razumljiv učencem, zato morajo učitelji
pojme o času poučevati sistematično in postopno, saj to pomembno vpliva na razumevanje
učencev.
Sama sem najprej raziskala ozadje pojma, torej zgodovino časa, merjenje časa, nato sem se
poglobila v razvoj razumevanja časa pri učencih ter v težave, s katerimi se lahko ob tem
srečajo, nazadnje pa sem preučila tudi cilje in vsebine o času, ki jih učenci spoznavajo v
tretjem razredu.
Na podlagi prebranega sem želela raziskati, kako dobro učenci poznajo in razumejo pojme,
vezane na čas pred in po sistematičnem poučevanju, kako dober je njihov občutek za trajanje
časa, kako odčitavajo čas in kakšen napredek lahko dosežejo.
Učenci so pred začetkom poučevanja izpolnili preizkus znanja, ki je zajemal vsebine o času.
Tako sem dobila podatke o njihovem predznanju. Nato so pri predmetu matematike,
spoznavanja okolja in slovenščine en teden usvajali nove pojme in utrjevali že znane, razvijali
občutek za čas, se naučili odčitavati čas, spoznali različne vrste ur, njihov razvoj itn. Po
končanem poučevanju pa so učenci še enkrat rešili enak preizkus znanja, kot na začetku.
Rezultati so pokazali, da so učenci največji napredek dosegli pri odčitavanju časa, dobro so
razvili tudi občutek za trajanje časa, manjši napredek pa je bil viden pri poznavanju pojmov.

KLJUČNE BESEDE: čas; ura; poučevanje pojmov o času; pojem, vezan na čas; trajanje in
odčitavanje časa.
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Effectiveness of teaching approach for teaching selected concepts of time.

Abstract
The big bang marks the beginning of time. Since then people have been thinking about time what it actually is, is it ever going to end, etc. Children have a particularly hard time
understanding concepts of time and that is why teachers must teach them sistematicly and
gradually, because this plays an important role in students' understanding of the matter.
In my seminar paper I first researched the background of the concept itself - the history of
time and methods of measuring time. I then focused on the development of children's
understanding of time and the difficulties they encounter during the process. Finaly, I studied
the goals and teaching contents concerning time that students are presented with in the third
grade.
Based on the material I have read, I then wanted to research how well the students know and
understand time concepts before and after the sistematic teaching, how good is their sense of
time duration, how they read time and also what progress they can achieve.
Before the beginning of classes, the students had to take a test which included some questions
about time. That is how I got a sense of their prior knowledge. Then, during the whole week,
the students studied about concepts of time,in subjets such as mathematics, nature study and
Slovene, where they learned new words, refreshed their knowledge of familiar ones,
developed their sense of time, learned to read time, got to know different kinds of clocks and
their development, etc. At the end of the week, the children retook the same test about time
they did at the beginning of the experiment.
The results have shown that the students' knowledge improved the most when it came to
reading time, there was also a visible progress in their sense of time duration but there was
only a slight improvement in their knowledge of the actual concept.

KEY WORDS: time, clock, teaching concepts of time, concepts regarding time, duration of
time, reading time.
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1 UVOD
Izbira teme diplomskega dela mi je predstavljala kar precej težav, saj sem želela raziskati
nekaj, kar še ni zelo poznano in hkrati pridobiti veliko znanja za nadaljnje delo v razredu.
Že v času prakse v tretjem razredu sem ugotovila, da nekateri učenci vsebin, povezanih s
časom ne razumejo najbolje. Učenci so imeli zelo različne predstave o času, nekateri so slabo
poznali pojme, povezane s časom, spet drugim pa je težave povzročalo odčitavanje časa.
Pojem časa je že sam po sebi izjemno širok in abstrakten, zato ga je tudi težje poučevati.
Odločila sem se za temo ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje
izbranih časovnih pojmov. V okviru te teme sem učencem skušala približati pojem časa,
dobro utrditi in nadgraditi njihovo poznavanje pojmov, povezanih s časom in ugotoviti,
kakšen je napredek v znanju učencev po zaključenem učnem pristopu.
Na podlagi prebrane literature sem se v teoretičnem delu dotaknila zgodovine časa,
predstavila vrste ur, njihov izvor, nastanek in razvoj skozi čas. Povzela sem tudi, kaj vpliva na
razvoj razumevanja časa in kakšne težave se lahko ob tem pojavijo pri učencih. Ker so pojmi,
vezani na čas, v prvem triletju prisotni pri predmetu matematika, slovenščina in spoznavanje
okolja, sem predstavila, katere cilje morajo učenci doseči pri omenjenih predmetih, katere
vsebine obravnavajo ipd. Na koncu sem opisala tudi dejavnosti, s katerimi utrdimo predznanje
(deli celote), pridobimo občutek za trajanje časa (minutne dejavnosti), delamo s pomočjo
modela ure in spoznavamo različne vrste ur.
V empiričnem delu je opisan način poučevanja, celoten potek raziskovanja, rezultati in
analiza rezultatov začetnega in končnega preizkusa znanja.
Moj cilj je bil preučiti vsebine o času v učnih načrtih prvega triletja za matematiko,
spoznavanje okolja in slovenščine, nato na podlagi prebrane literature oblikovati primerne
dejavnosti, s katerimi bi učenci usvojili in razumeli več pojmov, povezanih s časom in se
naučili bolje odčitavati čas. Najbolj pa me je zanimalo, kako so učenci napredovali tekom
enotedenskega poučevanja vsebin, povezanih s časom.
Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako dobro učenci poznajo pojme o času na začetku
poučevanja in kako na koncu, kako dobro odčitavajo čas pred in po poučevanju ter kako
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učinkovit je oblikovan učni pristop za napredovanje v razumevanju pojmov o času pri
tretješolcih.
Pri raziskovanju sem si pomagala z deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo
pedagoškega raziskovanja. Uporabila sem tehniko preverjanja znanja in inštrument preizkus
znanja. Vzorec je sestavljalo 19 učencev tretjega razreda OŠ Poljane nad Škofjo Loko.
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2 O ČASU
Čas je že od nekdaj zelo pomemben segment družbe. Do danes je bil obravnavan na podlagi
različnih perspektiv (arheologije, geografije, informatike, logike, matematike in zgodovine),
saj znanstvenikom vzbuja zanimanje pri raziskovanju, ostali pa se z njim dnevno srečujejo, ko
poskušajo v določenem času opraviti vse svoje obveznosti. Opredeljen je kot del merilnega
sistema, ki se uporablja za razporeditev zaporedja dogodkov, za primerjavo trajanja dogodkov
in presledke med njimi (Burny, Valcke, Desoete, 2009).
Avtor Stephen W. Hawking se je lotil predvsem znanstvenega raziskovanja časa, saj ga je
zanimalo ˝Kaj je sploh čas?˝, ˝Se bo kdaj končal?˝ in ˝Ali se lahko gibljemo nazaj v času?˝
Tako je napisal knjigo Kratka zgodovina časa, v kateri je poleg svojih zajel tudi teorije in
domneve drugih znanstvenikov, do katerih so prišli tekom svojega raziskovanja. Najprej so
ljudje menili, da čas in vesolje že od nekdaj obstajata in se ne spreminjata. Nato pa je sv.
Avguštin dejal, da je vesolje nastalo okrog leta 5.000 pr. n. št. On je bil tudi prvi, ki je
opozoril, da je čas lastnost vesolja in da pred njegovim nastankom tudi časa ni bilo. Nato pa je
Edwin Hubble leta 1929 ugotovil, da se daljne galaksije naglo odmikajo od nas, torej se
vesolje širi. S tem je vprašanje o nastanku vesolja postalo predmet znanosti. Hubble je še
poglobil izjave sv. Avguština, saj je veliki pok označil kot začetek vesolja in s tem tudi časa.
Dogajanje pred velikim pokom nima po njegovi teoriji nobenega vpliva na dogajanje po njem,
saj so takrat odpovedali vsi fizikalni zakoni. Sledila so vprašanja, ali se bo vesolje sploh kdaj
nehalo širiti in bo prišlo na vrsto krčenje, s tem pa bi se mogoče obrnil tudi potek časa. Tako
bi čas namesto od preteklosti proti prihodnosti potekal ravno obratno. Vesolje bi se v tem
primeru zaradi gravitacijske sile nehalo širiti in bi začelo lesti samo vase. Vendar pa dosedanji
podatki kažejo na to, da se bo vesolje nenehno širilo (Hawking, 2003).
Do začetka dvajsetega stoletja so ljudje poznali le absolutni čas, kar pomeni, da je bilo
mogoče vse dogodke časovno označiti le na en način, vse dobre ure pa so se ujemale glede
časovnega intervala med dvema dogodkoma. S pomočjo odkritja relativnostne teorije se je to
prepričanje končalo. Takrat je čas postal odvisen od opazovalca, ki ga je meril, saj je imel
vsak opazovalec lastno merilo za čas, merila pa ga je ura, ki jo je posameznik nosil. V
realnem času neprestano razmišljamo o tem, kaj se je dogajalo v preteklosti in kaj nam bo
prinesla prihodnost. Hawking (2003) se sprašuje, zakaj se preteklosti lahko spominjamo,
prihodnosti pa ne. Nato so strokovnjaki uvedli imaginaren čas, pri katerem pa ni bistvene
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razlike v tem, ali čas teče naprej ali nazaj, od preteklosti proti prihodnosti ali obratno. Citiram
(Hawking, 2003, str. 126): ˝Obstajajo tri različne smeri časa:
-

Termodinamična smer, v kateri narašča entropija oz. nered. Primer: skodelica je
najprej cela, nato pa se razbije na koščke, kar pomeni da iz stanja reda preide v stanje
nereda. Skodelico lahko spremenimo iz stanja, v kakršnem je bila v preteklosti, v
stanje, v kakršnem bo v prihodnosti in ne obratno.

-

Psihološka smer časa. To je smer, v kateri se nam zdi, da mineva čas; gre za potek
časa v katerem se spominjamo preteklih in ne prihodnjih dogodkov.

-

Kozmološka smer časa. To je smer, v kateri se vesolje širi, ne pa krči.˝

Avtor pravi, da našo psihološko smer v možganih določa termodinamična časovna smer.
Nered pa s časom narašča zato, ker merimo čas v smeri, v kateri narašča nered. Hawking
(2003) meni, da sta termodinamična in psihološka smer enaki zaradi poteka časa v isti smeri.
Razlog, da potekata v isti smeri, pa tiči v dejstvu, da inteligentna bitja obstajajo samo v fazi
širjenja. V fazi krčenja to ne bo več mogoče, saj takrat ne bo več izrazite termodinamične
smeri (prav tam).

2.1 ZGODOVINA ČASA
Tudi dolžina ure se je najprej razlikovala med posameznimi kraji. Babilonci so npr. ure od
zore do mraka imeli razdeljene na dvanajst ur, dolžina ure pa je variirala glede na letne čase.
Pozimi so bile ure krajše, poleti daljše. Med posameznimi kraji so bile razlike v enakem
letnem času tudi do triindvajset minut (Cockburn, 1999).
Astronomi so uporabljali ure standardne dolžine in te so bile enakovredne časovnim uram na
dan spomladanskega enakonočja. To so prevzeli od grških astronomov, ki so stotine let prej
vsako enakonočno uro razdelili na 60 minutnih enot, te enote pa so bile razdeljene na 60
sekund (prav tam).
Ljudje so torej na začetku različno merili čas, nato pa je v tretjem tisočletju pr. n. št. merjenje
postalo bolj sistematično. Takrat so uvedli sončne in vodne ure, zatem pa tudi mnogo
mehanskih inštrumentov (prav tam).

2.2 VRSTE UR IN NJIHOV RAZVOJ
V preteklosti ljudje niso imeli potrebe po uporabi ur, z razvojem civilizacije pa so čas počasi
pričeli meriti bolj natančno in tako so uporabo koledarja razširili na uporabo ur. Pri razvoju ur
4
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so veliko pripomogli zapisi kmetov, ki so jih uporabljali pri določanju najboljšega trenutka za
obiranje pridelkov. Najprej so ljudje uporabljali ure brez kazalcev, kot npr. peščeno in vodno
uro. Na Kitajskem pa so si ljudje pomagali tako, da so zažigali vrvi z enakomerno
razporejenimi vozli, ali pa so v sveče naredili zareze in nato določili dolžino ene ure,
odvisno, koliko časa je trajalo, da je sveča ali vrv pogorela od enega vozla ali zareze do
drugega.
Ure kot jih poznamo danes, so se razvile v 14. stoletju in so imele le en kazalec. Sodobne ure
pa prikazujejo ure, minute in sekunde, ki pretečejo med dvanajst- ali štiriindvajseturnim
obdobjem (McMillen, Ortiz Hernandez, 2008).
1. PRVA PREDHODNICA URE
Prve metode, s katerimi so si ljudje pomagali pri določanju časa, so bili premiki sonca čez
nebo. Ljudje so glede na položaj sonca na nebu lahko določili del dneva. Če je bilo sonce
visoko na nebu, točno nad glavo, potem je to pomenilo, da je poldan; če je bilo blizu
horizonta na vzhodu, je to označevalo jutro; če pa je bilo sonce blizu horizonta na zahodu, je
nastopil večer (http://wiki.answers.com/Q/Who_invented_the_clock, 20. 7. 2013). Tudi prva
predhodnica ure, ki so jo na območju Nabte našli v arheološki misiji Univerze v Dallasu, je
delovala s pomočjo sonca. Ura je bila narejena iz kamnov, ki so bili postavljeni v krog s
premerom štirih metrov. V bližini središča je bilo šest kamnov, ki so bili postavljeni v dve
vrsti in razporejeni od vzhoda do zahoda. Na tej uri so čas merili tako, da je sonce obsijalo
enega izmed kamnov v sredini, senca pa je nato padla na enega izmed zunanjih kamnov. Tako
so vedeli, kdaj je na vrsti kateri letni čas, še posebej pa jih je zanimalo, kdaj bodo na vrsti
deževna obdobja (http://www.crystalinks.com/clocks.html).
2. SONČNA URA
Tudi sončne ure so za svoje delovanje uporabljale sonce, saj so merile čas glede na njegov
položaj na nebu. Prva sončna ura se je imenovala gnomon, predstavljala pa ga je navadna
navpična palica ali drog, ki je z dolžino svoje sence kazal, kje stoji sonce. Na enak način so
uro prikazovali tudi obeliski in piramide v Egiptu. V 8. stoletju so se pojavile ure z ravnim
podstavkom, pri katerih je sonce obsijalo tanko palico ali drog in metalo senco na ravni
podstavek, na katerem so bile narisane črte, ki so označevale ure v dnevu. Ko se je sonce
premikalo po nebu, se je tudi senca premikala od črte do črte in ponazarjala premik ure. Če so
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želeli, da je ura kazala pravilen čas, je moral biti kazalec obrnjen v smeri severa in
magnetnega polja (http://www.zgodovinarka.si/zgodovina-soncne-ure/).
Sončne ure lahko razdelimo na več vrst, nekatere za prikaz ure uporabljajo linijo svetlobe,
druge pa linijo sence. V prvem primeru prodirajo sončni žarki skozi majhno luknjico ali pa se
odbijajo od majhnega zrcala. Kazalec na sončni uri lahko predstavlja tanka palica ali pa
ravnilo. Lahko ga premaknemo glede na letni čas, lahko je vertikalno/horizontalno poravnan z
osjo Zemlje ali pa usmerjen povsem v drugo smer, ki je matematično določena
(http://www.crystalinks.com/clocks.html).
3. VODNA URA
Vodne ure so bile ene prvih naprav za merjenje časa, ki niso bile odvisne od opazovanj
nebesnih teles, njihov edini problem je ta, da jih ne moremo uporabljati pozimi, saj bi voda v
njih zmrznila. Uporabljali so jih v Babilonu, Mezopotamiji, na Kitajskem, v Koreji, Egiptu,
Grčiji, Indiji, Arabiji itn. Ena najstarejših vodnih ur je bila najdena v grobu Amenhotepa I.; tja
pa naj bi jo zakopali okrog leta 1500 pr. n. št.. Okrog leta 1400 pr. n. št. so Egipčani iznašli
vodno uro, imenovano ˝clepsydra.˝ Te ure so bile narejene tako, da je voda s konstantno
hitrostjo tekla po cevi iz zgornje kamnite posode v spodnjo in jo tako napolnila. Spodnje
posode so imele na notranji strani narejene zareze, ki so označevale nivo vode v posodi, ljudje
pa so z njihovo pomočjo določili, koliko časa je preteklo. Te ure so uporabljali predvsem
ponoči (http://wiki.answers.com/Q/Who_invented_the_clock).
Grki so vodno uro pričeli uporabljati okrog leta 325 pr. n. št.. Njihove ure so predstavljale
kamnite posode z nagnjenimi stranmi in luknjo na dnu, skozi katero je voda kapljala s
konstantno hitrostjo. Obstajala je tudi tretja različica, ta vodna ura je bila narejena iz kovinske
posode, z luknjo na dnu posode. Posoda se je v določenem času napolnila z vodo in nato
potopila. Potreba po tem, da so ljudje vedeli, koliko ur je preteklo ponoči, je vodila do tega,
da so Egipčani 1500 let pr. n. št. iznašli novo vodno uro. Ta ura je za svoje delovanje
uporabljala enakomerno kapljanje vode iz posode, to pa je poganjalo mehansko napravo. S
pomočjo te iznajdbe so videli, koliko časa je preteklo, vendar pa ta ura še vedno ni natančno
beležila ur v dnevu, poleg tega pa je niso mogli uporabljati v zimskem obdobju, saj bi voda
zmrznila (http://www.crystalinks.com/clocks.html).
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Od leta 100 pr. n. št. do leta 500 n. št. so ure postajale vse bolj natančne, prisotnih pa je bilo
vse več mehanizmov. Grški in rimski urarji in astronomi so ure naredili bolj kompleksne,
zagotovili so jim stalnejši tok in s tem tudi boljši prikaz pretečenega časa (prav tam).
4. PEŠČENA URA
Peščeno uro so pričeli uporabljati okrog leta 1300, vendar ni znano, kdo jo je izumil.
(http://www.uh.edu/engines/epi1469.htm, 19. 7. 2013). Sestavljena je iz dveh steklenih
mehurčkov, ki sta povezana med seboj, mivka pa se vsakič, ko jo obrnemo okrog, presipava iz
zgornjega dela v spodnji del ure. Časovno lahko pretakanje že vnaprej določimo, saj peščena
ura izmeri le časovni interval. Ta vrsta ure je bila prva, ki ni bila odvisna od vremenskih
razmer, uporabljala pa se je predvsem za merjenje krajših obdobij. Včasih so z njo merili
govore in pridige, prav tako pa so jo uporabljali tudi v kuhinji, kjer se občasno uporablja še
danes (http://www.crystalinks.com/clocks.html).
5. URE V STARI CIVILIZACIJI – 7.000 let pr. n. št.
- KITAJSKA
Na Kitajskem so zažigali sveče ali palice, ki so približno v enakem času pogorele in ki so
imele enakomerne razporejene zareze. Tako so lahko približno ocenili koliko časa je minilo,
glede na to, koliko sveče ali palice je pogorelo (http://www.crystalinks.com/clocks.html).
- SUMERIJA
Sumerci so uporabljali senčne ure. Dan so razdelili na 12 delov, vsak del pa je bil dolg dve
uri. Merili so dolžino sence in tako ugotovili, koliko časa je že preteklo (http://www.crystalinks.
com/clocks.html).
- EGIPT
Egipčani so dan razdelili na 24 ur, nato pa so s pomočjo sončnih ali senčnih ur izmerili čas v
dnevu. Delovanje sončne ure je opisano že zgoraj, senčna ura pa je sestavljena iz ravne
podlage z dvignjenim navzkrižnim delom na enem koncu. Lestvica s časovnimi enotami je
vpisana na podlago. Ura je postavljena tako, da sega od vzhoda do zahoda, ob poldnevu pa
ravno obratno. Egipčani so enako kot Sumerci dan razdelili na dvanajst delov. Uporabili so
ogromne stebre iz granita, imenovane Cleopatrine igle; tj. tri obeliske, s pomočjo katerih so
lažje sledili časovnim enotam. Na tleh so imeli dvanajst oznak, ki so ponazarjale dvanajst
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delov dneva. Ko je sonce obsijalo vrh, je nastala senca, dolžina in položaj sence, pa sta
Egipčanom povedala, koliko dnevne svetlobe je ta dan še pred njimi. Izumili so tudi prenosni
sistem, ki se je imenoval sončna ura. Vseboval je tri dele: okroglo ploskev, iglo in držalo, ki je
iglo držalo na enem mestu. Kleopatrine igle so bile nepraktične in neprimerne za povprečnega
človeka. Egipčani so okrog leta 600 izumili Merkhet, ki ga danes poznamo kot najstarejše
astronomsko orodje. Uporabljali so ga za to, da so vedeli, koliko časa je preteklo ponoči, in
sicer tako, da so določili, kdaj so določene zvezde prečkale poldnevnik (http://www.crystalinks.
com/clocks.html).
6. 12-URNA URA
Pri dvanajsturni uri velja dogovor, da štiriindvajset ur enega dneva razdelimo v dve skupini
imenovani pred poldnevnikom (iz latinščine, uporabljamo ˝pred poldnevom˝) in po
poldnevniku (˝po poldnevu˝). Vsako obdobje je sestavljeno iz 12-ih ur, število 12 pa se
obnaša enako, kot število nič. Obdobje od polnoči do poldneva ali angleško ˝am˝ traja do
poldneva, sledi pa mu obdobje od poldneva do polnoči, angleško ˝pm˝. Obstaja konvencija, ki
polnoč označuje kot začetek dneva in sem jo omenila v poglavju o zgodovini časa.
Dvanajsturno uro so pričeli uporabljati v Egiptu, dolžina njihovih ur pa se je spreminjala
glede na letni čas, saj so dvanajst ur vedno razdelili od sončnega vzhoda do zahoda, drugih
dvanajst pa od sončnega zahoda do vzhoda, vsak dan so štiri ure predstavljale mrak. V grobu
faraona Amenhotepa I. so okrog 1500 pr. n. š. našli sončno uro, s katero so merili ure
podnevi, in vodno uro, s katero so merili ure ponoči. Vsaka ura je imela na razpolago dvanajst
ur (http://www.crystalinks.com/clocks.html).
7. ŠTIRINAJSTO STOLETJE
V 14. stoletju so izumili prve mehanske ure, kar je pomenilo, da so ljudje čas pričeli
označevati z enako dolgimi urami (http://www.zgodovinarka.si/zgodovina-soncne-ure/). Pri
prvih mehanskih urah je sila gravitacije premaknila utež, posledično pa se je premaknilo
orodje, ki je sprožilo premik kazalca na uri.
Za to stoletje so bili značilni štirje ključni elementi, ki so bili skupni vsem uram v naslednjih
stoletjih, vse do digitalne dobe:
-

moč, ki jo dobimo s pomočjo padajoče uteži; kasneje jo je nadomestila moč, ki jo
dobimo, če navijemo vzmet;
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-

iztekanje, ponavljajoče se dejanje, ki omogoča moči, da pojenja postopoma, namesto
naenkrat;

-

niz prepletenih koleščkov in zobnikov, ki nadzirajo hitrost vrtenja zobnikov in
tvorijo povezavo med napajalnikom in kazalci;

-

opozorila, kot so različni zvoki, kazalci in zvonci .
(http://www.crystalinks.com/clocks.html)
8. PETNAJSTO STOLETJE

V 15. stoletju so bile razvite ure, ki so vsebovale vzmeti. Izdelovalci ur pa so ob tem naleteli
na težave s spreminjajočimi se silami, ki so delovale na vzmet in jo odvile. Uro je bilo tako
potrebno večkrat naviti, da je delovala pravilno (http://www.crystalinks.com/clocks.html).
9. ŠESTNAJSTO STOLETJE
V tem obdobju so izumili prve prenosne ure, in sicer v Angliji. Te ure so vsebovale le urni
kazalec, navijati pa jih je bilo potrebno dvakrat dnevno. (http://www.minutka.si/zgodovinaur.html) Leta 1577 je astronom Jošt Burgi izumil minutni kazalec, saj je potreboval zelo
natančne ure, da je lahko sledil zvezdam. Med petnajstim in šestnajstim stoletjem je prišlo do
razcveta ur, to se je kazalo zlasti v kovinskopredelovalnih mestih, kot so npr. Nurnberg,
Augsburg in Blois. Prvi zapis uporabe sekundnega kazalca so zabeležili leta1560, vendar pa ta
ura še ni bila natančna. Naslednji napredek, ki je pripomogel k večji natančnosti, je sledil leta
1657 z izumom nihala (http://www.crystalinks.com/clocks.html).
10. SEDEMNAJSTO STOLETJE
Ure so bile v tem času zaradi uporabe nihala že precej bolj natančne, kot v prejšnjih stoletjih.
Christian Huygens je svoji uri dodal nihalo in s pomočjo izboljšav je to postala prva naprava
za merjenje časa, ki je kazala tudi minute. Ker je nihalo občasno izgubilo svoj zagon, s
pomočjo katerega se je premaknil zobnik v mehanizmu, je bilo potrebno nihalo ponovno
zanihati. V devetnajstem stoletju so z izumom baterije odpravili tudi to težavo
(http://www.tocnaura.si/zgodovina-ure-tocen-cas).
11. OSEMNAJSTO STOLETJE
Leta 1721 je George Graham izboljšal točnost ure z nihalom, tako da je v enem dnevu lahko
prišlo do napake le za eno sekundo. Do leta 1761 so zgradili morski kronometer, ki je prejel
9
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nagrado britanske vlade, za določanje zemljepisne dolžine znotraj pol stopinje natančno
(http://www.crystalinks.com/clocks.html).
12. DEVETNAJSTO STOLETJE
Alexander Bain je leta 1840 patentiral električno uro. Gibalo v uri je poganjal električni motor
in rotor. Eno leto kasneje je patentiral prvo elektromagnetno nihalo. Izboljšave so vodile do
Sigmunda Rieflerja, ki je leta 1889 sestavil uro skoraj brez nihala, dosegala pa je natančnost
do stotinke v enem dnevu. Tako je ta ura postala splošno uveljavljena v mnogih astronomskih
observatorijih. Leta 1898 je R. J. Rudd izumil uro popolnoma brez nihala, kar je spodbudilo
razvoj tovrstnih ur (http://www.crystalinks.com/clocks.html).
13. DVAJSETO STOLETJE
Leta 1921 so predstavili uro, ki jo je ustvaril W. H. Shortt. Ta ura je v observatorijih takoj
nadomestila Rieflerjevo uro, saj je veljala za najboljšo. Vsebovala je dva kazalca. Glavnega in
pomožnega. Pomožni kazalec je nežno potiskal glavnega, da je le-ta lahko vztrajal v svojem
gibanju, poleg tega pa premikal tudi kazalce. To je pomenilo, da glavni kazalec ni imel
mehanskih nalog, ki bi zmotile njegovo pravilno delovanje. Leta 1950 so uvedli ure, ki jih
poganjajo majhne baterije, te pa delujejo s pomočjo navoja, ki ga napaja elektronsko vezje.
(http://www.crystalinks.com/clocks.html) V dvajsetem stoletju je razvoj ur tako napredoval,
da danes poznamo ure, ki sploh nimajo kolesja ur. Izumili so ˝quartz˝ kristalne ure, ki jih
lahko najdemo kot stenske, ročne in namizne ure. Te ure so do sekunde natančne, v celoti so
mehanske, za natančno spremljanje časa in prenos električnega toka pa uporabljajo pogost
mineral quartz (http://www.tocnaura.si/zgodovina-ure-tocen-cas).
Digitalno uro so pričeli uporabljati leta 1956. Čas je prikazovala z digitalnimi številkami, do
minute natančno. Njena priljubljenost se je povečala po letu 1970, ko je LED osvetljava
postajala vse cenejša (http://www.tocnaura.si/zgodovina-ure-tocen-cas).

3 RAZVOJ RAZUMEVANJA ČASA
Od leta 1920 potekajo raziskave, ki se nanašajo na otroške predstave o času, vse pa prihajajo
do ugotovitev, da je pojem časa zelo kompleksen in ga zato težko poučujemo. Avtor
Cockburn (1999) je zapisal, da imajo šest- in sedemletni učenci zelo malo izkušenj v zvezi s

10

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

tem, kako dolgo traja časovno obdobje leta, meseca, tedna ali dneva. Zato je zelo vprašljivo,
kako na široko moramo poučevati čas, da je to še pomembno za razvoj pojma časa.
V članku Towards an agenda for Studying Learning and Instruction Focusing on TimeRelated Competences in Children (Burny, Valcke, Desoete, 2009) je zapisano, da so se prve
raziskave o otroškem razumevanju časa odvijale pod okriljem razvojne psihologije. Strokovna
literatura se je takrat opirala na Piagetovo teorijo, kjer je prikazan postopen razvoj
razumevanja pojma časa. Piaget je trdil, da mlajši otroci razumejo čas le, če je vezan na
hitrost, prostor in gibanje, saj ne zaznavajo trajanja časa na neposreden način. To je raziskoval
na podlagi otroških predpostavk, povezanih s potovanjem dveh vlakov, pri katerih se je
spreminjalo izhodišče, točka prihoda, hitrost in prevožena razdalja. Otroci so morali narediti
sodbo o tem, katera vožnja vlaka traja dlje glede na potekli čas potovanj. Piaget je trdil, da je
potrebno kognitivni razvoj učenca obravnavati kot samostojno gradnjo postopka preko
prilagajanja. Piaget priznava, da so pri učnem procesu potrebne dodatne naloge za
spodbujanje razvoja, vendar pa je prepričan, da kognitivni razvoj nikoli ne more biti rezultat
učenja le na podlagi poučevanja s strani učitelja. Razvojni psihologi so na podlagi teh trditev
določili razvojne stadije glede na starost otrok, ki opisujejo otrokov postopni razvoj
razumevanja koncepta časa. Kritiki njegove teorije so mu očitali, da pri svoji teoriji ni
upošteval medkulturnih razlik, podcenjeval pa naj bi tudi individualne in družbene razlike
med otroki. Kritiki so prav tako prišli do spoznanja, da učenci konkretno stopnjo operativnega
mišljenja dosežejo pri nižji stopnji, kot je to ocenil Piaget, stopnje pa naj bi bile na splošno
preveč toge (Burny, Valcke, Desoete, 2009).
Nedavno naj bi se raziskovanje odmaknilo od modelov, povezanih s starostjo; raziskava o
časovnih konceptih je namreč pokazala, da sta za učenčev razvoj razumevanja časa poleg
razvojnega dejavnika potrebna tudi učenje in poučevanje. Strokovnjaki sklepajo, da je
razumevanje vsebin, povezanih s časom, odvisno predvsem od pouka. To pomeni, da moramo
časovne predstave obravnavati posebej in sistematično. Tudi medkulturne raziskave podpirajo
osrednjo vlogo pouka (prav tam).
Burny in ostali avtorji (Burny, Valcke, Desoete, 2009) navajajo tri različne učne pristope za
poučevanje vsebin, povezanih s časom:
1. Tradicionalni pristop – poudarek na pravilih, pomnjenju in vaji.
2. Strukturalistični pristop – poudarja abstraktni pomen matematične vsebine.
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3. Realističen pristop – predstavlja težave v znanem kontekstu, tako da razberemo pomen
besedila, vpliva na oblikovanje učnih materialov in na poučevalne strategije, ki so predlagane
v učbenikih.
Glede na to, za kateri pristop se učitelj odloči, se prilagodi učni material in poučevalna
strategija. Pri digitalni uri učenci npr. uporabijo strategijo branja, saj gre predvsem za
pridobivanje številskih vrednot prikazanega časa. Pri analognih urah pa gre za nek kontinuum,
pri katerem si morajo številske vrednosti in z njimi povezane intervale razlagati kot
nepovezane, za to pa so potrebne višje kognitivne zahteve. Pri odčitavanju iz analogne ure
potrebujejo dve strategiji: takojšnje prepoznavanje, ki temelji na takojšnjem priklicu
kognitivnega sistema, povezanega s položajem kazalcev na uri in štetjem. Druga strategija pa
se nanaša na delovanje ure. Digitalne ure večinoma zahtevajo številčno dodajanje ali
odštevanje, da lahko učenci razberejo, koliko je ura. Analogne ure pa zahtevajo vizualnoprostorske predstave – gre za namišljene premike, npr. minutni kazalec lahko uporabijo za
dodajanje ali odštevanje časovnih intervalov. Učenci morajo izbrati pravilno operacijo, da
lahko povedo, koliko je ura (prav tam).
Sposobnosti, ki jih učenci morajo imeti, da lahko povedo, koliko je ura, zajemajo več
področij. Učenci morajo imeti matematične predstave: poznavanje števil, operacij, delov
celot, vizualno-prostorske in jezikovne sposobnosti (besedni zaklad, jezik, oblika). Učenci
morajo razviti občutek za trajanje ure, minute in sekunde, se naučiti, kako so ta obdobja
povezana med seboj in kako so povezana z njihovimi izkušnjami – koliko časa se njim zdi, da
traja ena ura, minuta ali sekunda. To jim pomaga pri razvoju bogatih kognitivnih
konceptualnih predstav o času. Kljub pomembnosti poznavanja časa je zelo malo študij, ki
proučujejo, kako poteka razvoj razumevanja pojmov o času. Tiste, ki so na voljo, kažejo na
to, da se sposobnosti, kako povedati, koliko kaže analogna ura, razvijajo v določenem vrstnem
redu (Burny, Valcke, Desoete, 2009). Te sposobnosti pa se razlikuje glede na države in glede
na to, katera vrsta učnega programa je bila uporabljena pri poučevanju učencev. Omenjeni
avtorji pravijo, da lahko približno tretjina petletnih otrok iz Amerike razbere, koliko kaže ura.
Vsi sedem- ali osemletni ameriški učenci naj bi pravilno povedali, koliko je ura, poskušajo pa
tudi določiti, koliko je polovica ene ure. Eno leto kasneje naj bi uro znali določiti do pet minut
natančno, pri desetih letih pa do minute natančno. Ker učenci veliko težje dojemajo branje
analogne ure, obravnava digitalne ure poteka dosti hitreje. Večina učencev lahko bere
analogno in digitalno uro v starosti od 8 do 10 let (Burny, Valcke, Desoete, 2009).
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3.1 TEŽAVE PRI RAZUMEVANJA ČASA
Učenci morajo vedeti, koliko časa traja posamezna časovna enota, npr. koliko časa traja
minuta ali sekunda. Pri tem lahko nastopijo težave, saj so enote, vezane na čas, zelo različne
med seboj, zato si jih je težje zapomniti. Ena minuta je sestavljena iz šestdesetih sekund, ena
ura iz šestdesetih minut, vendar pa štiriindvajset ur sestavlja en dan in sedem dni en teden.
Tudi v vsakdanjem življenju smo velikokrat nenatančni pri uporabi časovnih enot. Velikokrat
komu rečemo, da potrebujemo le minuto, kar pomeni, da bomo zelo kmalu na razpolago, in
ne, da bo preteklo točno 60 sekund, kar ena minuta tudi predstavlja. Cockburn v članku
(1999) meni, da zato morda ni presenetljivo, da imajo učenci tako malo razumevanja za
trajanje minute ali sekunde. Težave se pojavijo tudi zato, ker je pojem časa zelo težko
opredeljiv, saj ni viden in se ga ne moremo dotakniti, občutimo pa ga zelo subjektivno. V
članku je opisan primer obiska pri zobozdravniku, ki vse to lepo ponazarja. Pacient ima
občutek, da pregled traja eno uro, zobozdravnik meni, da je minilo pet minut, v resnici pa je
pregled trajal dvajset minut (Cockburn, 1999).
Cockburn (1999) je poleg zgoraj omenjenih težav navedel še vrsto drugih, s katerimi se
učenci pri svojem usvajanju koncepta časa in ure lahko srečajo. Te težave je razdelil na tiste,
ki so povezane s časom, ter tiste, ki se nanašajo na obravnavanje ure. V obeh primerih je
težave razdelil na notranje in zunanje težave. Med zunanje težave uvršča predvsem tiste,
povezane s šolo in domom. Notranje pa deli na matematične in psihološke težave (prav tam).
Težave, povezane s pojmom minevanja časa:
Učenci lahko med obravnavanjem časa naletijo na številne težave, ki so prikazane tudi na
naslednjem diagramu (gl. str. 14). Po mnenju Cockburna se učenci s strani matematičnega
vidika srečajo s specializiranim jezikom, v katerem so prisotne točno določene enote, torej en
dan pomeni točno štiriindvajset ur. Poleg tega pa ugotovijo, da čas ne predstavlja enega
samega pojma, ampak je sestavljen iz več pojmov. S psihološkega vidika pa se učenci srečajo
z dejstvi, da je doživljanje časa povsem subjektivno in se spreminja glede na dejavnost, kot
sem opisala že zgoraj. Čas je prav tako težko opredeljiv pojem, ki se ga ne moremo dotakniti,
manjši otroci pa imajo z njim tudi zelo malo izkušenj. Tako ima besedna zveza ˝dolgo časa˝
povsem drugačen pomen za otroka, kot pa za zgodovinarja (prav tam).
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Zunanje težave, povezane
s šolo (ZTŠ)

NOTRANJE TEŽAVE
Majhni otroci imajo
Nerazumljiv/težko
opredeljiv pojem,
P

omejene izkušnje,
M

npr. iz obdobja

ki se ga ni mogoče

enega leta.

S
I

A
T

dotakniti.

Čas ni en sam pojem.

E

H

Otroško diahrono

M

O

razmišljanje je še

A

L

vedno nerazvito.

Težave, povezane s

T

časom

I

O
Š

Č

K

Dojemanje časa je

E

subjektivno in se

N

Specializirani jezik

E

spreminja glede na
npr. 'en dan' = 24 ur.
dejavnost.
NOTRANJE TEŽAVE
Zunanje težave, povezane
Različne besede imajo drugačen pomen

z domom (ZTD)

glede na razmere in kdo jih uporablja;
npr. "dolgo časa" za otroka in "dolgo
časa" za zgodovinarja.

Diagram 1: Težave, ki se lahko pojavijo pri poučevanju časa.

Težave, povezane z odčitavanjem časa:
V tem primeru se matematične zunanje težave, povezane s šolo, nanašajo predvsem na
pomanjkanje potrebnega predhodnega znanja (delov celote, štetja po pet). Matematične
zunanje težave, povezane z domom, pa se nanašajo na uporabo analogne in digitalne ure v
domačem okolju. Na drugi strani se zunanje psihološke težave tako doma kot tudi v šoli
nanašajo na kazalce modela, ki se običajno gibljejo neodvisno drug od drugega in pri katerem
se položaj urnega kazalca ne spremeni vsakič, ko spremenimo položaj minutnega kazalca.
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Tudi notranje težave so razdeljene na matematični in psihološki vidik. Matematični vidik
zajema specializirani jezik; analogno uro, ki ima 12-urni način beleženja, in digitalni način, ki
ima 24-urni način beleženja ur; dejstvo, da čas ni en sam pojem in da poznamo različne enote,
tj. 24 (dan), 60 (minuta, sekunda) in 7 (teden). Psihološke notranje težave se nanašajo na
zmedo pri urejanju dejavnosti v enem dnevu; zapomnitev, na kateri strani ure rečemo do in na
kateri čez; dejstvo, da imajo številke pri analogni uri drugačen pomen, odvisno kateri kazalec
kaže nanje; da se moramo pri opazovanju ure osredotočati na oba kazalca in da se načini,
kako povemo enak čas na uri razlikujejo med seboj (prav tam).
Zunanje težave, povezane s šolo (ZTŠ)
Mnoge dejavnosti nimajo takojšnjega pomena za življenje otrok.

NOTRANJE TEŽAVE
Zmeda pri urejanju

12- in 24-urni

dejavnosti, npr. preko dneva.
Zapomniti si, na kateri

Specializirani

strani ure rečemo 'do'

jezik.

P
S
I

način odčitavanja.
M

Uporaba delov
A

celote.

T

in na kateri 'čez'.

E
H
O
L

Prepoznati, da imajo številke

Čas ni en

pri analogni uri drugačen

sam pojem.

pomen, odvisno kateri

Težave, povezane

M
A

z obravnavo ure

T

O
Š

kazalec kaže nanje.

Nabor različnih

I
Č

K

Pri branju moramo biti

osnov, ki jih

E

pozorni na oba kazalca.

potrebujemo,

N

Zmeda pri zapisu

Različni načini, kako

E

npr. 24, 60 in 7.

decimalk in minut

povedati enak čas

pri digitalni uri.

na uri.

NOTRANJE TEŽAVE
Uporaba
Kazalci modela ure se navadno gibljejo neodvisno drug od
drugega in položaj urnega kazalca se ne spremeni vsakič,
ko spremenimo položaj minutnega kazalca.

analogne

in

digitalne ure.
Zunanje

težave,

povezane z domom (ZTD)

15

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Diagram 2: Težave, ki se lahko pojavijo pri obravnavi ure.

Tudi avtorici Friederwitzer in Berman (1999) pravita, da moramo večji poudarek dati na
razvijanju pojmov časa, kot pa na mehansko uporabo ure. Pri razvijanju konceptov analogne
ure moramo po njunem mišljenju upoštevati položaj kazalcev, poznati smer gibanja, v kateri
se kazalci gibljejo, povezati postavitev kazalcev s pomenom številk in na koncu povedati čas.
Avtorici pravita, da bi morali učenci v začetni fazi razvoja čim več uporabljati konkretne
materiale, nato pa bi spomin na te izkušnje tvoril osnovo za resnično razumevanje in
prihodnjo sposobnost za uporabo teh pojmov v abstraktnem pomenu.
Težave se lahko pojavijo tudi pri napačnem zastavljanju vprašanj učencem. Učitelj mora
vedno upoštevati učenčevo perspektivo. Cockburn (1999) je navedel primer, kjer morajo
učenci dogodke razporediti v logično zaporedje. V tem primeru mora učitelj najprej reči ali
zapisati, naj si učenci predstavljajo, da je jutro in so se ravnokar zbudili, nato pa jim lahko
postavi vprašanje tipa kaj je prej na vrsti – zajtrk ali kosilo (Cockburn, 1999).

3.1.1 TEŽAVE UČENCEV PRI ODČITAVANJU ČASA NA ANALOGNI URI
Pri poučevanju velikokrat podcenjujemo težavnost usmerjanja pozornosti na oba kazalca
hkrati. Avtorja v članku (McMillen, Hernandez Ortiz, 2008) predlagata, da pri seznanjanju
učencev z uro uporabimo le en kazalec, tj. le urni ali le minutni, saj značilni pristopi pri
poučevanju časa ne osvetlijo tega, kakšne so razlike pri obeh kazalcih na analogni uri. Urni
kazalec preprosto kaže uro, minutni kazalec pa je potrebno razumeti v smislu oddaljenosti od
številke 12. Zato je najbolje operirati z dvema urama, vsaka pa ima le en kazalec. Učenci tako
lahko v celoti odkrijejo tako povezave kot tudi razlike med obema kazalcema na uri. Ko
učenci usvojijo to znanje, vpeljemo uro z dvema kazalcema (McMillen, Hernandez Ortiz,
2008).
Avtorici Friederwitzer in Berman (1999) pravita, da je učence potrebno spodbuditi, da
opazujejo premikanje obeh kazalcev hkrati in nato s svojimi besedami razložijo, da se minutni
kazalec premika v smeri urinega kazalca, hkrati pa se tudi urni kazalec pomika proti naslednji
številki oz. proti naslednji polni uri. Učence opozorimo, da številka dvanajst označuje začetno
in končno točko za minutni kazalec. Pri uvajanju minutnega kazalca lahko pride do težav pri
razumevanju, saj števila na analogni uri ne označujejo le, koliko ur je preteklo, ampak stojijo
tudi kot oznake za vsakih pet minut. Premikanje kazalcev lahko nato še podkrepimo s
pogovorom o vsakodnevnih dejavnostih (prav tam).
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Težave se lahko pojavijo tudi pri rabi besed četrt čez, četrt do, tri četrt do, tri četrt čez in pol
(npr. pol dveh). Friederwitzerjeva in Bermanova (1999) predlagata, da učenci pri tem, ko
povedo koliko je ura, v mislih priredijo polovice in četrtine kot dele kroga. Učitelji lahko
učencem predlagajo, da o krogu razmišljajo kot o robu drsališča, nato pa vadijo na način, da
učenci drsijo s prstom po robu kroga v smeri urinega kazalca, učitelj pa jim ob tem zastavlja
vprašanja, npr.: ˝Če ste oddrsali eno četrtino poti okrog kroga, kako daleč morate še drseti, da
boste prišli na pol poti?˝, ali pa jim dá navodila: ˝S prstom drsite okrog delov kroga in nato
vprašajte sošolca, kako daleč ste drseli.˝ (prav tam).

3.1.2 TEŽAVE UČENCEV PRI ODČITAVANJU ČASA NA DIGITALNI URI IN
PREDLOGI, KAKO JIH ODPRAVITI
Avtorji Burny, Valcke in Desoete (2009) odčitavanje iz digitalnih zaslonov opredeljujejo kot
neposredno branje prikazanega časa, saj gre predvsem za pridobivanje številskih vrednot in
oznak. Cockburn (1999) svetuje, da učitelj ob uporabi digitalne ure učencem razloži tudi
dejstvo, da dan ne traja le ko je zunaj svetlo, ampak da ima dan štiriindvajset ur, kot je to
prikazano na digitalni uri. Strinja se z zgoraj navedenimi avtorji, da je obravnava te ure
običajno lažja, vendar pa pravi, da moramo paziti na to, kako preberemo zapis z ure, saj
moramo vedno najprej prebrati prvi in šele nato drugi dve številki. V primeru, da digitalna ura
prikazuje ničlo pred sprednjo številko, le-te ne smemo prebrati, enako pa velja tudi pri
številkah, ki prikazujejo minute. Učitelj mora učencem pojasniti tudi zapis ure, ki se od
prikazanega časa na digitalni uri razlikuje tako, da ure in minute ločuje pika in ne dvopičje,
kot je prikazano na uri.

4 VSEBINE O ČASU V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Otroška sposobnost razumevanja časa se ne razvije kot samostojna kognitivna sposobnost,
ampak je odvisna od več osnovnih dejavnikov, ki so: računanje, pismenost, spomin in
prostorske sposobnosti. Pomembno je tudi dejstvo, da je učenje o času vključeno v različne
šolske predmete: matematika, spoznavanje okolja in slovenščina. V nadaljevanju bom
predstavila cilje pri učenju o času v prvem triletju pri omenjenih šolskih predmetih po
razredih.
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4.1 UČENJE O ČASU PRI SPOZNAVANJU OKOLJA
V tematskem sklopu časa so za prvo triletje zastavljeni naslednji cilji:
Učenci:
-

znajo opisati časovni potek pojavov (3. razred);

-

spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne izraze za opredeljevanje
dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, teden, dnevi v tednu, dan, mesec,
letni časi, leto (1., 2., 3. razred);

-

znajo deliti dan na ure, ure na minute (3. razred);

-

znajo meriti kratkotrajne dogodke (3. razred);

-

znajo opisati razliko med dnevom in nočjo (1. razred);

-

spoznajo koledar (2. razred).

(Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja, 2011.)
Učenci zgoraj naštete cilje usvojijo na podlagi predlaganih vsebin v učnem načrtu. V prvem
razredu tako učenci obravnavajo časovni potek, zaporedje dogodkov in obdobje enega tedna.
V drugem razredu se učijo o koledarju, letnih časih in časovnem traku. V tretjem razredu
pa podrobno spoznajo dele dneva, ure in minute. (Učni načrt. Program osnovna šola.
Spoznavanje okolja, 2011.)

4.2 UČENJE O ČASU PRI SLOVENŠČINI
Odkar je čas človeška osnovna izkušnja so vsi naravni jeziki razvili bogat repertoar za
izražanje časovne dimenzije. Otroci razvijajo časovno določen besednjak, da lahko govorijo,
mislijo in rešujejo probleme, povezane s časom. Učni načrt v osnovni šoli zajema koncept
časa v jeziku ob upoštevanju časovnega vrstnega reda v zgodbah, organiziranju idej, stavkov,
v uporabi časovnic, pravilnih časov v slovnici … Ugotovljeno je bilo, da uporaba otroških
knjig za poučevanje spodbuja razvoj otroškega besedišča, povezanega s časom, spodbuja pa
tudi razumevanje časa in kronologije, ker tako učimo učence, da prepoznajo časovne
povezave preko spoznavanja zgodb in jih tudi sami tvorijo (Burny, Valcke, Desoete, 2009).

18

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci usvojijo naslednje cilje:
Splošni cilji:
- Umeščanje besedil v časovni in kulturni kontekst ter pridobivanje literarnoteoretičnega
znanja učencem omogočata globlje doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnih
besedil.
(Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina, 2011.)
Področje: Jezik
Operativni cilji in vsebine:
Razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti nebesednega sporazumevanja (za izboljšanje
sporazumevalne zmožnosti):
Učenci razvijajo poimenovalno zmožnost:
- navajajo besede iz istega tematskega polja (dan, mesec, leto; ura, sekunda, minuta …),
besede z nasprotnim (dan – noč), enakim/podobnim, ožjim ali širšim pomenom.
Učenci razvijajo skladenjsko zmožnost:
- opazujejo dogodek ter izražajo njegova dejanja glede na čas sporočanja (s časovnimi prislovi
zdaj/prej/potem in z glagolskimi časovnimi oblikami) ter glede na njihovo zapovrstje (s
časovnimi prislovi najprej/potem/nazadnje).
Vrste besedil za govorno nastopanje:
- predstavitev svojih načrtov za dani dan/konec tedna/počitnice;
- opis svojega delavnika.
Vrste besedil za branje:
- opisovalno besedilo, povezano s temami spoznavanja okolja (npr. opis osebe in njenega
delovnika).
Vrste besedil za pisanje:
- opisovalno besedilo, ki so ga pred tem že prebrali (npr. opis osebe in njenega delovnika).
(Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina, 2011.)
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Področje: Književnost
Književni prostor in čas:
- Učenci prepoznavajo dva časa: nekoč in danes.
Učenci pri upovedovanju ločujejo dogajanje:
- v preteklosti (nekoč – pravljica),
- v sedanjosti (danes – aktualnost dogajanja).
Dogajanje in tema:
- Učenci dogodke iz književnega besedila razvrščajo vzročno-posledično in časovno.
(Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina, 2011)

4.3 UČENJE O ČASU PRI MATEMATIKI
Časovne predstave se v glavnem nanašajo predvsem na matematiko. Z njo so povezane preko
raznih prikazov in simbolnih sistemov, kot npr.: ure, koledarji, lunine mene, vozni red itn.
Pojem čas spada v področje merjenja in vključuje poučevanje analogne in digitalne ure,
pisanje in branje datuma, določanje trajanja, uporabo časovnih preglednic … Obravnava ure
temelji na pomenu števila in sposobnosti štetja. Potrebno je tudi znanje o delih celote, da
lahko s pomočjo njih delimo številčnico ure na polovice in četrtine, in merjenje časovnih
intervalov, za kar pa moramo imeti spretnosti dodajanja in odštevanja (Burny, Valcke,
Desoete, 2009).
Učenci se s časom pri matematiki prvič srečajo v tretjem razredu, kjer v sklopu merjenja
spoznajo teden, dan, uro in minuto.
V tretjem razredu so v učnem načrtu določeni naslednji operativni cilji za vsebine o času:
-

učenci poznajo in izbirajo (glede na situacijo) ustrezne merske enote za merjenje časa;

-

učenci ocenjujejo, primerjajo, merijo količine in meritev zapišejo z merskim številom
in mersko enoto.

Zadnji cilj se bolj nanaša na druge vsebine pri merjenju. Učenci namreč vsebine, kot npr.
dolžino, lažje merijo, saj lahko ocenijo dolžino nekega predmeta, nato pa ga tudi konkretno
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izmerijo. Čas pa je za razliko veliko bolj abstrakten, zato ga učenci ne morejo konkretno
meriti; težko ocenijo, koliko časa je že preteklo itn.
Tudi pri didaktičnih priporočilih, so v ospredje bolj postavljene ostale vsebine, npr. dolžina,
denar, masa; za te so podani tudi primeri, kako jih poučevati, čas pa ni nikjer omenjen. Kot
sem že zgoraj omenila, je z ostalimi količinami lažje operirati, saj so izražene v konkretnih
objektih, časa pa učenci ne morejo prijeti ali videti, zato bi bilo za učitelje morda bolje, da bi
bilo v učnem načrtu podanih več usmeritev prav pri poučevanju časa.
Učenci v tretjem razredu v sklopu racionalnih števil spoznajo tudi dele celote, kar se prav tako
povezuje s poučevanjem časa. Če učence najprej seznanimo z deli celote, jih lahko pri
obravnavanju časa ponovimo in učencem povemo, da pri uri ena polovica pomeni trideset
minut, ena četrtina pa petnajst minut. (Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika, 2011.)
V četrtem razredu učenci svoje znanje nadgradijo tako, da spoznajo še merske enote
sekunda, mesec in leto.
V četrtem razredu so v učnem načrtu določeni naslednji operativni cilji:
- Učenci ocenjujejo in merijo količine (čas) s standardnimi enotami.
- Učenci usvojijo pojem merska enota in mersko število.
- Učenci meritve izrazijo z ustrezno mersko enoto.
- Učenci spoznajo standardne merske enote za čas (s).
- Učenci pretvarjajo (le med dvema sosednjima enotama) večimenske količine v enoimenske,
in obratno.
- Učenci primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi.
(Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika, 2011.)

5 POUČEVANJE IN UČENJE O ČASU:
Učitelji mlajših otrok se strinjajo s tem, da njihovi učenci matematične pojme najbolje
usvojijo, ko zgradijo razumevanje le-teh preko konkretnih izkušenj. Na žalost pa bi učenci čas
v učilnici težko občutili, saj ga ni mogoče čutiti, videti ali slišati. Učenci si lažje predstavljajo,
kaj pomenijo posamezne številke in predmeti na uri preko vodene konceptualizacije. Učitelji
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naj zato pri razlagi številčnice na uri uporabljajo kretnje in govor, medtem ko vodijo učence
skozi postopek, kako povedati, koliko je ura. Pri tem naj si pomagajo tudi z različnimi učnimi
gradivi. Veliko pripomočkov za poučevanje časa je sicer enakih že vrsto let; Burny, Valcke in
Desoete (2009) pa menijo, da je težava učnih gradiv predvsem v tem, da niso dobra za
razvijanje učenčevega razumevanja časa, saj so osredotočena na to, kako povemo, koliko je
ura, ne pa na razvoj koncepta časa.
V tem poglavju bom zato predstavila dejavnosti, ki učencem omogočajo boljše razumevanje
časa in poznavanja na uro.
 Trajanje sekunde in minute ter odnos med njima
Za učence je pomembno, da najprej razvijejo osebno oznako za časovno dolžino ene minute
in sekunde ter raziščejo odnos med njima. Učitelj mora učence spodbujati, da podajo svoje
misli, koliko traja katera časovna enota in kaj vse lahko po njihovem mnenju naredimo v tem
obdobju. Zelo dobro je, da praktično preizkusijo, koliko časa dejansko trajajo njihovi
predlogi, npr. ali tlesk, poskok in drugi predlogi res trajajo eno sekundo (McMillen,
Hernandez Ortiz, 2008).
Priporočljivo je tudi, da učenci preko minutnih dejavnosti izpopolnjujejo svoj občutek za
trajanje ene minute. Učitelj pri teh dejavnostih pove, kdaj se je minuta pričela in kdaj končala,
učenci pa med tem časom izvajajo dejavnosti. Pred pričetkom lahko učenci napovejo število
ponovitev, ki jih bodo izvedli, npr. število poskokov s kolebnico, nato pa zapišejo, koliko so
jih dejansko naredili. Rezultata lahko primerjajo in tako vidijo, kako dober občutek imajo za
trajanje ene minute. Avtorici Friederwitzer in Berman (1999) predlagata dejavnosti, kot so
ploskanje z rokami, stanje na eni nogi, mižanje in dvig roke, ko je minuta po njihovem
mnenju minila.
Avtorici predlagata tudi razpravo učitelja z učenci po končanih dejavnostih. Razprava bi se
dotikala predvsem relativnosti doživljanja trajanja ene minute glede na vsakega posameznika
in tudi relativnosti doživljanja glede na to, kaj počnemo v dani minuti. Občutek imamo
namreč, da minuta traja veliko dlje, če samo sedimo in čakamo, kot pa če smo aktivni (prav
tam).
Avtorja McMillen in Hernandez Ortiz (2008) sta prav tako podala različne primere izvajanja
minutnih dejavnosti in poudarila pogovor o različnem doživljanju trajanja minute glede na
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vsakega posameznika. Opisala sta tudi minutne dejavnosti na način dela po postajah, ki bi jih
lahko prilagodili in izvajali npr. pri uri športne vzgoje ter tako čas obravnavali bolj
medpredmetno. Učenci bi krožili po štirih postajah, v članku so navedeni primeri – odbijanje
žoge, združevanje link kock, preskakovanje vrvi ali poskoki na mestu ter pisanje svojega
imena. Pred izvajanjem dejavnosti bi učenci zapisali napovedi, torej število ponovitev, nato pa
bi učitelj povedal, kdaj se minuta prične in kdaj konča. Ko bi učenci zaključili z dejavnostjo,
bi zapisali rezultat, ki so ga dosegli, in se premaknili k naslednji postaji. Avtorja opozarjata
učitelje, naj učencem vnaprej povedo da nadaljujejo z delom na postaji, tudi če so že dosegli
število, ki so ga zapisali kot napoved (prav tam).
Ko učenci končajo z minutnimi dejavnostmi, naj jih učitelj vpraša, ali poznajo kakšen način, s
katerim si lahko pomagajo pri štetju sekund in tako približno vedo, koliko je ura. Če ne
poznajo nobenega, jim jih učitelj nekaj predstavi – npr. ena sekunda traja enako dolgo, kot če
izgovorimo besedo enaindvajset ali Mississippi. Ta sistem štetja lahko tudi preizkusijo, tako
da je en učenec obrnjen stran od ure in na glas izgovarja besedo, ostali učenci pa gledajo na
uro in ugotavljajo, kako natančen je ta sistem (prav tam).


Deli celote

Pojmi o celoti, polovici in četrtini, ki jih učenci spoznavajo predhodno, se okrepijo tako, da
jih povežemo z delitvijo kroga in te dele povežemo z uro. V članku The language of time
avtorici (Friederwitzer, Berman, 1999) predstavljata primer, ki sem ga omenila že v tretjem
poglavju, kjer učenci o krogu razmišljajo kot o robu drsališča. Učitelj pri obravnavanju ure
postavlja vprašanja, učenci pa pri tem s prsti drsijo okrog kroga: Če ste oddrsali eno četrtino
poti okrog kroga, kako daleč morate še drsati, da boste prišli na pol poti?, Kako daleč morate
še drsati, da boste prišli na pol poti?, Kako daleč, da boste prišli na tri četrtine poti?, Kako
daleč, da boste naredili celo pot okrog kroga?, Če ste sedaj na treh četrtinah kroga, kako daleč
morate še drsati, da boste prispeli do konca, torej da boste naredili celo pot okrog kroga?, Za
koliko so tri četrtine drsališča večje od ene polovice drsališča? S prstom drsite okrog delov
kroga in nato vprašajte sošolca, kako daleč ste drseli. Učenci s pomočjo teh dejavnosti
ponovijo dele celote, to znanje pa nato lažje povežejo z obravnavanjem ure in z izrazi 'četrt
čez', 'pol' in 'tri četrt čez'.
Učenci lahko dele celote ponavljajo tudi tako, da učitelj krog najprej razreže na posamezne
dele kroga (četrtino, polovico), nato premakne kazalec na modelu ure in se npr. ustavi na
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številki tri. Učitelj vpraša učence, kateri izrezani del bi ustrezal delu kroga, ki ga je prepotoval
minutni kazalec, nato pa jih vpraša, za koliko se je kazalec premaknil. Učitelj tako poskuša
učence pripeljati do izraza ena četrtina. Nato mora učitelj, enako kot zgoraj, učence z
vprašanji spodbujati, da usvojijo tudi, za koliko minut se premakne kazalec, če naredi
polovico kroga in kateri izrez bi ustrezal temu premiku. Enako pa sledi tudi za tri četrtine in
eno celoto (prav tam).


Model ure

Učenci obravnavano vsebino lažje usvojijo, če jo spoznajo vidno, slušno in tipno. V članku
The language of time avtorici svetujeta, da učenci ob poslušanju zgodbe, vsakič ko je
omenjeno, koliko je ura, nastavijo čas na modelu ure. Podan je primer zgodbe: Gina je vstala
ob 8:00. Ob 10:00 je odšla drsat na drsališče. Čez dve uri se je vrnila domov. Ob 1:00
popoldne ima njihova družina kosilo. Učenci nato sami nadaljujejo zgodbo do osme ure
zvečer, ko se Gina odpravi spat. Učitelj vedno vpraša učence, koliko je ura, nato pa jo nekdo
izmed njih prikaže na modelu. Na tak način učenci slišijo, koliko je ura, jo nastavijo na
modelu, in ko je ura prikazana, vidijo, koliko je dejansko ura (Friederwitzer, Berman, 1999).
Ko učenci operirajo z modeli ur, jim to pomaga pri razumevanju časa, saj vedno delajo najprej
konkretno, nato učitelj prične spodbujati njihove abstraktne procese z vprašanji, kot so: ˝Od
kod je prišel kazalec?˝ in ˝Kam gre kazalec?˝ in nazadnje lahko učenci brez pomoči modelov
povedo, koliko je ura. Modele ur pa lahko učitelj nato poveže tudi z drugimi dejavnostmi, kot
npr. z deli celote, s cuisenaire palčkami itn. (Friederwitzer, Berman, 1999).
Tudi v članku Taking time to understand telling time (McMillen, Hernandez Ortiz, 2008) je
opisano poučevanje s pomočjo modelov ur. Najprej se učenci seznanijo z urami, ki imajo le
urni kazalec, pri čemer lahko spoznajo še različne vrste ur, ki so jih uporabljali včasih in ki so
prav tako prikazovale le ure. Učitelj kazalec na modelu ure najprej usmeri točno na številko,
nato pa malo do in malo čez, pri čemer spodbuja učence, da mu povedo, koliko je ura. Ko to
usvojijo, učenci v paru izvajajo dejavnosti, kjer eden nastavi čas na modelu ure, drugi pa
pove, koliko je ura; ali pa en učenec opiše čas, drugi pa ga nastavi. V članku so predstavljeni
tudi primeri, kjer en učenec postavi vprašanje ˝Kdaj vstaneš?˝, sošolec pa odgovori tako, da
nastavi čas na modelu; ali pa eden od dvojice nastavi kazalec na uri in vpraša drugega, kaj bi
počel ob tem času; lahko pa tudi eden nastavi uro na modelu, drugi pa nastavi čas, ki kaže dve
uri kasneje (McMillen, Hernandez Ortiz, 2008).

24

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Ko učenci usvojijo uro z urnim kazalcem, jim učitelj predstavi model ure z minutnim
kazalcem. V tej učni uri je poudarjeno predvsem povezovanje skupin po pet (kock) z
minutami na številčnici ure. Učitelj da vsakemu izmed učencev pet povezanih link kock, nato
pa gre po razredu in vsakič pokaže na enega od učencev, ta pa z njim enoglasno šteje po pet.
Nato učitelj razdeli učencem mrežo petih link kock oz. listek, kjer je narisanih pet povezanih
kvadratov. Vsak učenec pritrdi svoj listek na tablo, tako da listki tvorijo vodoravno vrsto.
Učitelj nato vpraša učence, koliko je vseh kock in koliko je skupin petih kock. Sledijo
vprašanja, pri katerih učitelj pokaže na določeno kocko, učenci pa štejejo najprej skupine po
pet, dokler lahko, nato pa po eno kocko. Npr. triindvajseta kocka je sestavljena iz štirih skupin
po pet kock in treh posameznih kock. S takim načinom štetja učenci veliko prej pridejo do
želene kocke, kot če bi jih šteli eno po eno, hkrati pa je to dobra vaja, ki učencem koristi tudi
pri štetju, koliko minut je preteklo čez polno uro.
Ko učenci usvojijo način štetja, jih učitelj vpraša, koliko je skupin po pet na uri? Ko pridejo
do števila dvanajst, učitelj odstrani odvečne listke s table in vpraša učence, če bi lahko s
pomočjo tega traku in števil povedali, koliko je ura. Tu lahko učitelj poučevanje tudi razširi s
poznavanjem linearne ure, ki jo bom opisala kasneje. Pri uporabi linearne ure učitelj skupaj z
učenci pride do ugotovitve, da je čas lažje povedati pri okrogli oz. analogni uri. Zato učitelj
skupino kock preoblikuje v približek kroga, v nekakšno predhodno uro, kjer na zunanji strani
označi število posameznih kock (vsakih pet kock, npr. 5, 10, 15), na notranji pa število skupin
petih kock. Ta števila so oznake za kocke, hkrati pa označujejo tudi ure in minute. Ker učenci
to učno uro spoznavajo minutni kazalec, učitelj vpraša učence, katere številke bodo uporabili,
da bodo lahko opisali, kam kaže daljši kazalec. Če učenci ne vedo, jim učitelj pomaga z
izjavo, da daljši kazalec kaže na zunanje številke, saj se lahko stegne bolj daleč, da jih doseže.
McMillen in Hernandez Ortiz (2008) pri tem priporočata, da uporabljamo le izraza krajši in
daljši kazalec, tudi če učenci že uporabljajo izraz urni in minutni kazalec. Tako učenci bolj
poglobijo znanje, tisti, ki se z uro še niso srečali, pa lažje sledijo.
Tudi naslednja dejavnost, pri kateri učitelj učencem predstavi uro brez števil, se mi zdi zelo
pomembna. Učenci pri tem še enkrat ponovijo, za katere časovne enote stoji daljša in za
katere krajša črtica na uri. Poleg tega lahko na zgornji del ure napišemo število nič in z učenci
razjasnimo, da tako kot ta ničla, na uri število dvanajst pomeni začetek ene ure in tudi njen
konec (prav tam).
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Grafični prikaz 1: Ura, s pomočjo katere učenci lahko spremljajo ure in minute.
V zadnji učni uri obravnavanja odčitavanja časa omenjena avtorja predstavljata uporabo obeh
kazalcev skupaj, njuno premikanje, medsebojno povezavo itn. Pri tem učenci povežejo vse
dosedanje znanje in pričnejo z utrjevanjem, kako povedati, koliko kaže ura. To vadijo preko
modelov ur, ki imajo dva kazalca, ta dva pa med seboj ohranjata pravo razmerje. Najprej
opazujejo, kam kaže daljši kazalec, ko je krajši usmerjen točno na število, nato pa raziščejo še
ostale postavitve kazalcev (četrt čez, pol, tri četrt itn.) Preko upravljanja z uro učenci sami
pridejo do zaključka, kam kaže daljši kazalec, ko je le-ta usmerjen npr. v številko šest
(McMillen, Hernandez Ortiz, 2008).
Celotno poučevanje temelji na učnem pristopu, ki je oblikovan tako, da učence preko
izoblikovanja razumevanja časovnih enot in povezav med njimi pripelje do razumevanja
premikanja kazalcev na uri. Učencem zagotavlja priložnosti, da lahko pojem časa vključijo v
njihove lastne izkušnje. Kot je predlagano v načelih in standardih, dejavnosti bolj poudarjajo
razvoj pojma čas in način kako ga merimo, kot pa samo učenje, kako povedati, koliko je ura
(prav tam).


˝Linearna ura˝

Ko se učitelj pogovori z učenci o tem, koliko časa traja ena minuta, in ko so ti prisotni pri
nekaj minutnih dejavnosti, jim učitelj predstavi linearno uro. Slednjo naredijo učenci sami,
navodila zanjo pa sem zasledila v članku The language of time (Friederwitzer, Berman,
1999). Potrebujejo trak, dolg 62 centimetrov, ki je na vsaki strani prepognjen 1 centimeter od
roba. Vsak par ali učenec naj ima en trak, levi prepognjeni rob naj označi kot začetek, desnega
pa kot konec ure. Učitelj naj nato skupaj z učenci ponovi izraze za dele celote (polovica,
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četrtina, tri četrtine); medtem ko ponavljajo izraze, pa naj učenci prepogibajo trak tako, da
najprej 'linearno uro' razdelijo na polovice, nato pa še na četrtine. Ko to naredijo, naj nad
prepognjenim delom zapišejo 1/4, 1/2, 3/4 ali 1. Učenci nato spodaj označijo tudi vsak
centimeter posebej, tako da oznake predstavljajo eno minuto. Učenci nato primejo trak, tako
da tvorijo krožnico in da se začetni ter končni del ure stikata v eni točki. Učenci naj povedo
koliko je ura, če na linearni uri nastavimo četrt čez polno uro. Ko to storijo, naj učitelj nastavi
enak čas tudi na modelu analogne ure. Učenci lahko na koncu ponazorijo linearno uro, tako da
na mizi naredijo vrsto s števili in jo nadgradijo, tako da merijo čas s pomočjo Cuisenaire palčk
(Friederwitzer, Berman, 1999).
Pri uporabi linearne ure učenci bolj nazorno vidijo, koliko minut še manjka, da bodo dopolnili
eno uro, bolj jasno lahko vidijo tudi, kje se ura začne in kje konča. Učenci ure zapišejo s
številko, nato pa nastavijo še število minut (prav tam).

Grafični prikaz 2: Številski trak, ki ponazarja 'linearno uro'.
Cuisenaire palčke:
Ko učenci naredijo linearno uro, jim učitelj predstavi še Cuisenaire palčke, sama pa sem se z
njimi prvič srečala v članku The language of time (Friederwitzer, Berman, 1999). S pomočjo
teh palčk lahko učenci konkretno merijo čas od začetka do konca ure. Na voljo imajo palčke
različnih barv, vsaka pa predstavlja določeno trajanje časa – uro, minuto. V članku je podan
primer, kjer bela barva predstavlja minute, zato je dolžina ure enaka, kot šestdeset belih palčk.
Na linearni uri nato označimo četrtine in učenci sami izmerijo, koliko minut je v eni četrtini
ure. Enako lahko naredimo tudi za pol(ovico) in tri četrtine ure (Friederwitzer, Berman, 1999).
Izkušnje, ki jih učenci pridobijo s Cuisenaire palčkami, lahko učitelj poveže tudi z analogno
uro. Tako imamo pri tem, ko uporabljamo palčke, zraven tudi model analogne ure, kjer sproti
primerjamo ugotovitve – če na linearni uri potrebujemo trideset belih palčk, je to enako, kot
trideset minut na analogni uri. Na koncu lahko to znanje povežemo tudi z digitalno uro in
zapisom ure (prav tam).
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 Digitalna ura
Učenci nimajo veliko težav z branjem števil z digitalne ure oz. s prepoznavanjem, koliko je
ura, če vidijo zapis na digitalni uri. Učitelj jim lahko vseeno pomaga, tako da jim pove, da so
ure napisane na začetku, za dvopičjem pa so zapisane minute čez polno uro. Digitalno uro
lahko učitelj zelo dobro poveže z analogno uro, prav tako pa tudi z linearno uro in cuisenaire
palčkami. To naredi tako, da pri obravnavanju primerov ure za analogno uro, vedno pove,
kakšen bi bil prikaz časa na digitalni uri ali linearni uri. Nato pa s cuisenaire palčkami še
praktično ponazori, koliko minut je preteklo. Učitelj mora učencem povedati tudi to, da je sam
zapis digitalne ure drugačen, kot ga vidimo na digitalni uri, saj namesto dvopičja zapišemo
piko, npr. 12.15 (Friederwitzer, Berman, 1999).
 Dodatna vprašanja
Ko učenci dobijo občutek za to, koliko časa traja ena minuta, lahko učitelj učencem postavlja
vprašanja, ki še bolj spodbudijo njihove miselne procese. Taka vprašanja so npr.: ˝Koliko
minut vsak dan preživite v šoli?˝, ˝Koliko minut porabite za kosilo?˝, ˝Koliko minut porabite
za igrico na računalniku?˝, ˝Kaj boste delali čez 100 minut?˝ Pri teh vprašanjih učitelj ne sme
voditi učencev, ampak je bolje da jim pusti samostojno reševati naloge in kasneje vodi
diskusijo o reševanju problemov. Tako učitelj dobi dobro povratno informacijo o tem, ali
učenci razumejo trajanje ene minute ali ne (Mann, 2004).
Po obravnavi ure s pomočjo modelov, lahko učitelj učencem postavi vprašanja ali naloge, s
katerimi učenci obnovijo svoje znanje, hkrati pa v njih spodbudijo globlje razmišljanje. Take
dejavnosti so:
-

Učenci nastavijo čas, ki se jim zdi zabaven oz. drugačen, in nato povedo, koliko je ura,
npr. 11.11, 22.22 itd.

-

Učitelj lahko zgornje primere obogati tudi z razpravo o nemogočih urah, npr. 7.82,
2.61 itd.

-

Učitelj učencem po usvojeni snovi lahko v razmislek postavi tudi protiprimere, npr.
zakaj minutni kazalec ne more kazati na številko šest, če urni kazalec kaže točno na
število tri, ali zakaj urni kazalec ne more biti bližje številki tri kot štiri, če je ura 3.45.
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-

Učenci za domačo nalogo naredijo svojo časovno razpredelnico, ki ponazarja njihov
dan. Dogodke predstavijo tako, da jih zraven prikažejo še na modelu ure.
(McMillen, Hernandez Ortiz, 2008).

Ti modeli za razumevanje časa usposobijo učence, saj usvajajo nova znanja na podlagi delov
celot, linearnih dejavnosti merjenja in strategije štetja skozi interaktivne in prilagodljive
pristope, ki spodbujajo učenje učencev. Modeli so učencem razumljivi in logični. Čas od
minute do ure pa je lahko konkretno dokazan na podlagi uporabe cuisenaire palčk. Ti modeli
med seboj povežejo analogno in digitalno uro in uvedejo koncept preteklega časa kot naravno
razširitev postopka, kako povedati, koliko je ura. Učenci preko takšne ubeseditve dnevnih
aktivnosti takoj uporabljajo pojem in jezik. Pojem in jezik časa tako postaneta del njihove
osebne izkušnje, izboljša pa se jim tudi občutek za trajanje, npr. koliko je 15 minut in koliko
pol ure (prav tam).
Čas je zelo kompleksen in abstrakten pojem, zato je dobro, da ga učitelj osvetli z več zornih
kotov. V teoretičnem delu sem tako skušala prikazati doživljanje pojma čas skozi zgodovino,
njihovo spraševanje o njegovem nastanku in o tem, kako bi ga merili. Povzela sem tudi to,
kako so ljudje pričeli meriti čas, katere ure so poznali in kakšen je bil njihov razvoj. Ti
podatki nam dajo neko širšo sliko o tem, kaj vse se skriva pod tako abstraktnim pojmom, kot
je čas. Da pa lahko to znanje prenesemo tudi na učence, je za učitelja pomembno, da ve,
kakšen je razvoj razumevanja časa pri učencih, kakšne so težave, s katerimi se soočajo, na
kakšen način jih preprečiti ali odpraviti in katere dejavnosti spodbujajo razumevanje časa.

29

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

6 EMPIRIČNI DEL
6.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Ko sem v okviru fakultete izvajala prakso v tretjem razredu osnovne šole, sem ugotovila, da
imajo učenci zelo različne predstave o času, da nekateri slabo poznajo pojme, vezane na
čas, spet drugi pa imajo težave pri odčitavanju časa na uri. To pa ni presenetljivo, saj je
pojem časa zelo zahteven, učenci ga namreč veliko težje razumejo, kot ostale vsebine
merjenja, npr. dolžino. V tem primeru učenci lahko konkretno merijo dolžino, najprej z
relativno, nato s konstantno nestandardno in nazadnje s standardno enoto. Čas pa je abstrakten
in ga ne moremo poučevati na enak način, kot ostale merske vsebine, saj učenci težko ocenijo,
koliko časa je že preteklo, ker se njihovi občutki za trajanje časa spreminjajo glede na določen
dogodek. Tudi v člankih o poučevanju in učenju časa je mogoče razbrati podobne ugotovitve.
Pregledala sem učne načrte za matematiko, slovenščino in spoznavanje okolja (prvo triletje)
in ugotovila, da je vsebini o času namenjeno precej majhno število ur. Razmišljala sem, da bi
lahko preko preizkusa znanja od učencev dobila podatke o tem, kakšne so njihove predstave o
času, kako dobro poznajo s časom povezane pojme in kako dobro že znajo odčitavati uro,
čeprav tega še niso obravnavali pri pouku. Nato želim zasnovati poučevanje, ki bo potekalo v
sklopu enotedenskega projekta, pri čemer bodo učenci obravnavali osnovne pojme o času,
razvijali predstave o času in odčitavali čas ter urejevali časovna zaporedja pri predmetu
slovenščine, spoznavanja okolja in matematike. Po izvedenem pristopu pa bom ponovno
preverila napredek v znanju o času pri učencih 3. razreda.

6.2

CILJI RAZISKAVE

Glede na problem raziskave sem si postavila tri cilje:
1. Preučiti vsebine o času v učnih načrtih prvega triletja za matematiko, spoznavanje okolja in
slovenščino.
2. Oblikovati primerne dejavnosti, s katerimi bi učenci izboljšali predstave o času, usvojili in
razumeli več pojmov, povezanih s časom, in se naučili odčitavati čas na urah.
3. Oceniti uspešnost napredka učenca v razumevanju pojma časa s pomočjo oblikovanega
učnega pristopa.
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6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Glede na postavljene cilje raziskave sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kako dobro učenci 3. razreda poznajo pojme, vezane na čas?
2. Kako učenci 3. razreda odčitavajo čas?
3. Kako učinkovit je oblikovan učni pristop za napredovanje v razumevanju pojmov o času pri
tretješolcih?

6.4 METODA RAZISKOVANJA
Pri svojem raziskovanju bom uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo
raziskovanja. Z deskriptivno metodo bom opisala, kakšno je splošno stanje, npr. kakšne so
predstave učencev, kako dobro poznajo pojme in kako dobro odčitavajo čas. V raziskavi bom
uporabila tehniko preverjanja znanja. Kot inštrument sem izbrala preizkus znanja, ki bo
sestavljen iz kombinacije odprtih in zaprtih vprašanj. Izbran vzorec bo priložnosten, tega pa
bodo sestavljali učenci tretjega razreda OŠ Poljane.
Analiza pisnih izdelkov
Najprej bom v učnih načrtih matematike, slovenščine in spoznavanja okolja poiskala cilje, ki
se navezujejo na čas, nato pa bom v člankih poiskala dejavnosti, ki bodo v poučevanje vnesle
več dela s konkretnim materialom in pri učencih spodbujale razumevanje pojma časa. Te
dejavnosti sem predstavila predvsem v zadnjem poglavju teoretičnega dela. Iz te analize in na
osnovi rezultatov preizkusa znanja bom oblikovala učni pristop.
Preverjanje uspešnosti uporabe oblikovanega učnega pristopa pri poučevanju ure na
osnovi predznanja učencev
Najprej bom pripravila preizkus znanja, ki bo preverjal, kako dobro učenci tretjega razreda
poznajo pojme, povezane s časom, kakšne so njihove predstave o času in kako dobro
odčitavajo čas. Nato bom v razredu izvedla enotedensko poučevanje pri predmetu
matematike, slovenščine in spoznavanja okolja. Pri tem bom z učenci pri učnih urah vseh treh
predmetov utrdila pojme, ki so se jih učenci že naučili in jih seznanila z novimi. Pri
matematiki se bodo učenci seznanili ali utrdili poznavanje na uro in spoznali različne vrste ur
(linearna ura, kid-klok, model ure z enim ali z dvema kazalcema); pri slovenščini bodo učenci
razporejali dane dogodke v časovno sosledje in spoznavali nove časovne pojme; pri
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spoznavanju okolja bodo učenci spoznavali spremembe v kraju (preteklost, sedanjost) ter
življenje včasih in danes, spoznali bodo tudi kratko zgodovino razvoja ure in različne vrste ur
(sončna, vodna in peščena ura). Po zaključenem projektu bodo učenci še enkrat rešili preizkus
znanja, jaz pa bom primerjala začetne in končne odgovore ter ugotovila, ali so se predstave
učencev, njihovo poznavanje pojmov in odčitavanje časa kaj spremenile oz. kako učinkovit je
bil učni pristop.

6.5 VZOREC
V vzorec je bilo vključenih 19 tretješolcev – 11 dečkov in 8 deklic, raziskavo pa sem
opravljala na OŠ Poljane.

6.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
6.6.1 UGOTAVLJANJE PREDZNANJA
Učenci 3. razreda so najprej izpolnili vnaprej pripravljen preizkus znanja, s katerim sem želela
ugotoviti, kakšno je njihovo predznanje o pojmu časa in učnih vsebinah, povezanih s časom.
Preizkus znanja je bil zasnovan tako, da je zajemal vprašanja, povezana s pojmi, ki so jih
učenci že spoznali tekom svojega šolanja, npr. poznavanje pojmov včeraj in pojutrišnjem,
trajanje dneva in tedna. V drugem delu preizkusa pa so se učenci srečali z vprašanji iz vsebin,
ki jih pri pouku še niso obravnavali, npr. morali so razvrstiti dogodke v dnevu, določiti
približno, koliko časa traja posamezen dogodek, primerjati njihovo dolžino in odčitavati čas
na analogni ali digitalni uri. Po končanem reševanju sem z učenci izvedla tudi minutno
dejavnost, pri kateri sem preverila, kakšen je njihov občutek za trajanje časa. Učenci so pri
tem položili glavo na mizo, nato sem dala znak, ko sem vključila štoparico, učenci pa so
morali dvigniti svojo roko, ko se jim je zdelo, da je minila ena minuta. Nato sem učencem
ustno postavila še nekaj vprašanj, s katerimi sem še dodatno preverila poznavanje časovnih
pojmov, npr. imena mesecev, dnevi v tednu in njihova imena …

6.6.2 VPELJAVA UČNEGA PRISTOPA
Poučevanje učencev sem si zastavila v obliki enotedenskega projekta (26. 3.—2. 4. 2013), pri
čemer sem na OŠ Poljane poučevala s časom povezane vsebine pri predmetu matematike,
slovenščine in spoznavanja okolja (učne priprave so v prilogi 1).
Pri matematiki sem si za vzgled postavila poučevanje, ki je predstavljeno v članku Taking
time to understand telling time (McMillen, Hernandez Ortiz, 2008) in ga dopolnila z
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uporabnimi idejami in predlogi drugih primerov poučevanja časa. Učenci so najprej
spoznavali minutno dejavnost, pri čemer so najprej napovedali, kolikokrat lahko v minuti
zapišejo svoje ime, to pa so tudi praktično preizkusili. Nato sem jih vprašala, ali dogodek
vedno traja enako dolgo, ne glede na to, ali smo npr. pri zobozdravniku ali pa igramo
računalniško igrico. Z učenci smo prišli do zaključka, da je doživljanje minute subjektivno, da
pa je njeno trajanje vedno enako dolgo, in sicer 60 sekund. Na uri smo opazovali premikanje
sekundnega kazalca in ob tem na glas šteli, kolikokrat se je premaknil.
Učencem sem nato predstavila ure, ki so jih ljudje uporabljali v 14. stoletju. Te ure so imele le
en kazalec. Učencem sem tudi razdelila kartonaste ure z enim kazalcem, jim predstavila
njegovo smer gibanja, nato pa jih spraševala, koliko je ura v primeru, da je kazalec usmerjen
točno na določeno število, malo čez številko ali malo pred številko. Nato so učenci v paru
nastavljali različne ure, drugi v paru pa je moral odčitati čas, ali pa je eden v paru nastavil uro
in vprašal svojega partnerja, kaj počne ob tem času.
Naslednjo učno uro so učenci najprej ponovno izvedli minutno dejavnost, nato pa sem
vsakemu izmed njih razdelila listek, na katerem je bilo narisanih pet povezanih kock. Ob tem
smo na glas ponovili večkratnike števila pet, nato pa so učenci k tabli posamezno prinesli
listke in jih pritrdili tako, da so kocke tvorile vrsto. Nato sem učence vprašala koliko skupin
po pet je na tabli in ko so mi odgovorili, sem to število zapisala spodaj pod kocke. Učence
sem vprašala tudi, koliko je posameznih kock na tabli, in to število zapisala nad kockami.
Nato sem na tabli pustila le dvanajst listkov, ostale pa odstranila s table. S pomočjo učencev
smo tudi v tem primeru zapisali število posameznih kock in število skupin petih kock. Nato
sem učence vprašala, ali se jim zdijo kocke na tabli in zapisana števila na kakršenkoli način
povezani z analogno uro. Nekateri učenci so števila hitro povezali z oznakami na uri. Učence
sem vprašala, ali bi lahko tudi s pomočjo tega traku, ki smo ga naredili s pomočjo listkov,
povedali, koliko je ura. Pokazala sem jim primer uporabe linearne ure in nato smo nekaj
primerov zapisali na tablo; npr. če je ura 7.45, potem bi na linearni uri to prikazali tako, da bi
najprej zapisali število 7 in nato bi s pomočjo traku videli, kje se nahaja število petinštirideset,
ki predstavlja minute. S to uro si lahko pomagamo predvsem pri tem, da vidimo, koliko minut
še manjka do konca traku, kar pomeni, da toliko minut manjka do konca (ene) ure. Na traku
lahko označimo tudi polovice in četrtine ure.
Posamezne listke smo nato oblikovali v krog in tvorili približek kid-klok uro, pri čemer na
zunanjo stran zopet označimo števila, ki označujejo skupine petih kock in na notranjo stran
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kroga zapišemo števila posameznih kock. Nato sem učencem razložila dvojni pomen števil in
oznak na analogni uri – oznake so narisane vsakih pet minut, števila, ki so napisana zraven pa
stojijo kot oznake za pet minut oz. kot imena za ure. Učencem sem razdelila kartonaste ure, ki
imajo le minutni kazalec, pri čemer sem jih opozorila, da je ta kazalec daljši. Prav tako sem
učencem na enak način, kot je to opisano v članku, razložila, da bomo v tem primeru na kidklok uri uporabljali zunanja števila, ki označujejo skupine petih minut, saj se daljši kazalec
lahko stegne bolj daleč, kot krajši (McMillen, Hernandez Ortiz, 2008). Učencem sem nato na
analogni uri pokazala premikanje minutnega kazalca, medtem ko sem urni kazalec prestavila
od ene do druge številke. Učenci so pri tem lahko videli smer gibanja minutnega kazalca in da
je ena ura sestavljena iz šestdesetih minut.
Učencem sem nato pokazala nekaj primerov ure z obema kazalcema. Najprej smo razčistili,
koliko minut je preteklo v primeru, da krajši kazalec kaže točno na število, koliko če kaže
malo do številke in koliko če kaže malo čez številko. Nato so učenci v paru vadili z urami z
obema kazalcema. Najprej so uro nastavili eni, drugi pa so odčitali čas, nato so vlogi še
zamenjali.
Pri četrti učni uri sem učence opomnila na dele celote, ki so jih že obravnavali. Nato smo na
analogni uri pogledali, koliko minut predstavlja pol(ovica) in koliko minut predstavlja ena
četrtina ali tri četrtine ure. Učenci so nato spoznali izraze 'četrt čez polno uro' ali 'četrt do
polne ure', prav tako pa rabo pol(ovice) in treh četrtin v povezavi z odčitavanjem časa. Nato
smo z učenci usvojili tudi zapis ure, če je ta prikazan na digitalni uri. Z učenci smo se
pogovarjali o 24-urnem zapisu na digitalni uri, iz katerega lahko razberemo, ali ura prikazuje
čas dopoldne ali popoldne. Učencem sem povedala, da številke pred dvopičjem predstavljajo
ure, številke za dvopičjem pa predstavljajo minute čez polno uro. Učenci so nato svoje znanje
utrjevali z reševanjem nalog v delovnem zvezku in na delovnem listu. Učenci, ki so imeli
slabše predstave o času, so si lahko pomagali z modelom ure, na katerem so prikazali podani
čas in si tako lažje predstavljali, koliko je ura. Pri zadnji (šolski) uri so učenci zopet rešili
enak preizkus znanja in minutno dejavnost, kot prvo uro. Nato pa smo preko nalog še enkrat
ponovili usvojeno znanje in razrešili še kakšno nejasnost ali težavo v zvezi s časom.
Pri predmetu spoznavanja okolja smo se prvo učno uro pogovarjali o življenju v srednjem
veku in opravilih, ki so jih takrat opravljali. Najprej smo iz učbenika prebrali opise življenja
na gradu, nato pa smo se pogovarjali o tem, kako so se posamezne dejavnosti spremenile
skozi čas in kako enaka opravila opravljamo danes, npr. včasih so perilo prali na roke, danes
34

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

uporabljamo pralni stroj. Učenci so si po prebranem izbrali en dogodek, ki jih je najbolj
navdušil, nato pa ga s pomočjo danih knjig podrobneje opisali, zapisali, kako enak dogodek
opravljamo danes, koliko časa so za to porabili včasih in koliko danes. Učenci so ob koncu
učne ure zapisano predstavili tudi ostalim sošolcem.
Naslednjo uro so učenci spoznali načine, s katerimi so si ljudje včasih pomagali pri merjenju
časa – zažiganje vrvi z enakomerno razporejenimi vozli ali pa sveče z enakomerno
razporejenimi zarezami. Učence sem vprašala, kako natančne so bile te ure in kaj vse je lahko
vplivalo na dolžino ure (debelina sveče, veter, velikost plamena …). Nato sem jim predstavila
ure, ki so bile naprednejše in posledično tudi natančnejše – sončno, peščeno in vodno uro.
Skupaj smo prišli do ugotovitev, da imajo tudi te ure pomanjkljivosti. Sončna ura je odvisna
od sonca, vodne ure ne moremo uporabljati pozimi, saj bi takrat voda zmrznila, peščena ura
pa meri le vnaprej določena obdobja, z njeno pomočjo namreč ne moremo odčitati časa v
dnevu. Učencem sem razložila, da so Grki zaradi vseh teh pomanjkljivosti določili enotno
dolžino ure, in sicer 60 minut. Od takrat naprej so se počasi pričele razvijati ure, ki so bile vse
bolj natančne.
V zadnji učni uri smo se dotaknili znanih oseb in zgradb v Poljanah. V tej učni uri smo se
pogovarjali o času, v katerem so živele znane osebnosti (Ivan Tavčar, Iva Šubic, Drago
Kisovec …) in o času, v katerem so bile zgrajene znane zgradbe v Poljanah ali bližnji okolici,
in o načinu življenja v tistih časih (škofjeloški grad, dvorec na Visokem, cerkev sv. Martina
…). Pogovarjali smo se o tem, kje so znane osebnosti živele, kje in kako si lahko ogledamo
njihove rojstne hiše in na kakšen način so znane osebe in zgradbe vplivale na ta kraj. Učenci
so se zavedli, da življenje ljudi v preteklosti pomembno vpliva na sedanjost, saj kraj privablja
turiste in pridobiva na prepoznavnosti. Učenci so nato s pomočjo literature v skupinah preučili
vidnejše osebnosti Poljan in nato sošolcem predstavili njihovo življenje in pomembna dela.
Pri slovenščini smo prvo uro obravnavali Mačka Murija avtorja Kajetana Koviča. V tej uri je
bil moj glavni cilj, da učenci znajo razporediti dane dogodke v pravilno časovno sosledje. Uro
sem začela z uganko: Rada prede, rada spi, sladko mleko ji diši, če se pes podi za njo, hitro
spleza na drevo. Učenci so ugotovili pravilen odgovor, nato pa sem jih vprašala, ali poznajo
kakšno knjigo, ki opisuje dan mačka. Učenci so podali nekaj odgovorov, vendar ne pravega,
zato sem jim pomagala s pesmico: ˝Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se _____ _____ .˝
Učenci so nato takoj vedeli, da bomo to uro govorili o Mačku Muriju. Nato smo povedali, kdo
je avtor slikanice, sledilo pa je razvrščanje stavkov na tabli v pravilno časovno sosledje
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(priloga 2). Učenci so pridno sodelovali in kmalu so bili mnenja, da so stavke na tabli
razporedili v pravilno zaporedje. Sama jih pri tem nisem popravljala, ampak sem jim rekla,
naj se umirijo in naslonijo na svoje stole, saj jim bom prebrala Mačka Murija. Po branju so si
učenci najprej uredili svoje vtise o zgodbi, nato pa sem jih vprašala, kakšna se jim je zdela
pravljica, ali jo je kdo izmed njih že prebral in ali smo na tabli pravilno razporedili dogodke v
dnevu Mačka Murija. Pogovorili smo se tudi o tem, kakšen je Maček Muri, kaj je po poklicu,
kako se imenuje mesto, v katerem živi, kam se odpravi na zajtrk, kdo je tega dne z njim kosil
in kje, komu so trgovine in življenje v Mačjem mestu podobni, kdo je igral nogometno tekmo,
kako je naslov knjigi, ki jo Muri piše vsak večer itn. Razložili smo tudi nerazumljive besede
(točajka, vleči dreto, maček v žaklju).
Nato so učenci odprli zvezek, vanj napisali naslov Dan Pedenjpeda, jaz pa sem jim razdelila
listek s povedmi o Pedenjpedu. Učenci so morali list razrezati na posamezne povedi in jih v
pravilnem zaporedju prilepiti pod naslov (priloga 3). Vmes sem hodila po razredu in
pregledovala, ali učenci dogodke razporejajo v pravilnem časovnem sosledju in jim ob
morebitnih težavah priskočila na pomoč. Za domačo nalogo pa so učenci morali opisati, kako
si dogodki sledijo v njihovem vsakdanjiku.
Naslednjo učno uro smo obravnavali delo Vladimirja Škutine Kje prebiva čas. To uro sem
želela doseči, da bi učenci izrazili svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki bi se jim
porajale ob poslušanju; da bi učenci obnovili zgodbo tako, kot so jo slišali in da bi s pomočjo
danih besed napisali zgodbico. Z vidika pojma časa sem želela, da bi učenci z nekoliko
drugačnega vidika pogledali na čas, da bi razmišljali, zakaj se nam vedno tako mudi, zakaj
časa ne moremo ustaviti itn. Učno uro sem pričela z vprašanji, ki so spodbudila njihovo
razmišljanje: ˝Kaj mislite, kdo je čas?˝, ˝Kako zgleda?˝, ˝Kje mislite, da čas prebiva?˝, ˝Na
katero stvar najprej pomislite, ko slišite besedo čas?˝ Učenci so različno odgovarjali na
vprašanja, nekateri so bili zelo realni, saj so menili, da je čas v uri, da je brez barve in ga ne
moremo prijeti; drugi pa so imeli več idej, da prebiva v zvoniku, da je čas star … Učencem
sem nato povedala, da se je prav o tem, kakšen je čas in kje prebiva, spraševala tudi deklica
Karin. Nato sem jim dejala naj se umirijo, naslonijo nazaj in poslušajo posnetek pravljice
(http://tvslo.si/predvajaj/skutina-vladimir-kje-prebiva-cas/ava2.157446590/).
Po poslušanju pravljice sem učencem pustila nekaj minut, da so si uredili vtise o njej. Nato
sem jih vprašala, ali jim je bila zgodba všeč, kaj so si najbolj zapomnili. Postavila sem jim
tudi vprašanja za razumevanje: ˝Kako je bilo deklici ime?˝, ˝S kom je deklica živela?˝, ˝Zakaj
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nihče ni imel časa zanjo?˝ (ker so imeli razne obveznosti – likanje, nogomet, branje časopisa),
˝Kako je mama imenovala čas?˝ (pošast, ki ljudem pobere vse, kar jim je zjutraj dala), ˝Kam
se je odpravila Karin?˝ (v stolp, da bi poiskala čas), ˝Zakaj si je Karin želela ustaviti čas?˝ (da
bi ostali člani družine imeli čas zanjo), ˝Ali tudi pri vas doma kdaj slišite izraz 'nimam časa'?˝
itn. Učencem sem nato rekla, naj si poskušajo spomniti čim več besed ali besednih zvez, ki
vsebujejo besedico čas (časopis, nimam časa, skrajni čas, časomer …); dejavnost pa smo
razširili tako, da so učenci povedali tudi druge besede, ki so povezane s časom, npr. pozen,
ura, dopoldne, popoldne, zjutraj, zvečer … Ko so njihove ideje počasi prenehale deževati,
sem učencem naročila, naj odprejo zvezke, zapišejo naslov 'Trenutek, ko bi želel/-a, da se čas
ustavi.' in pod njim opišejo en dogodek, ko bi želeli, da bi čas prenehal teči in da bi ta trenutek
trajal toliko časa, kot bi si sami želeli. Učenci so s pisanjem pričeli v šoli in nadaljevali za
domačo nalogo, večinoma pa so pisali o druženju s prijatelji, starši ipd.

6.6.3 UGOTAVLJANJE NAPREDKA V ZNANJU
Na začetku poučevanja so učenci rešili preizkus znanja, v katerem je zajeto poznavanje
pojmov o času; odčitavanje časa z analogne in digitalne ure; zapisovanje, kako dolgo traja nek
dogodek ipd. Po koncu enotedenskega poučevanja so učenci enak preizkus rešili še enkrat, saj
sem na tak način želela ugotoviti, ali bo njihovo razumevanje pojmov o času napredovalo in
kako intenziven bo napredek v znanju.
Oba preizkusa je reševalo 19 učencev. Učenci so prvi preizkus reševali 26. marca, drugi
preizkus pa 2. aprila. V naslednjem poglavju so zajeti odgovori, ki so jih učenci podali v
začetnem in končnem preizkusu.

6.6.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Rezultate sem pridobila tako, da so učenci pred začetkom poučevanja rešili preizkus, ki ga
bom pri predstavitvi rezultatov naslavljala kot začetni preizkus. Na koncu poučevanja pa so
rešili enak preizkus, ki je v nadaljevanju zapisan kot končni preizkus. Rezultate bom
predstavila tako, da bom pod vsakim vprašanjem podala rešitve začetnega in končnega
preizkusa.
1. Vprašanje: Kako bi s svojimi besedami opisal, kaj je čas?
Začetni preizkus: Učenci so podali naslednje odgovore: čas določa trajanje dogodka (2), čas je
zaokrožen (2), časa ne vidimo (1), čas je preteklost, sedanjost, prihodnost (1), predstavlja
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mejo (1), čas je ura (1), časa ne moremo ustaviti (1), deset učencev pa ni odgovorilo na
vprašanje.
Končni preizkus: Učenci so podali naslednje odgovore: časa ne vidimo (7), čas je ura (5), časa
ne moremo ustaviti, uro pa lahko (3), čas hitro teče (2), čas je pošast (1), ne vem (1).
2. Vprašanje: Kdaj se dan konča?
Učenci so lahko izbirali med tremi podanimi odgovori, in sicer dan se konča, ko zaide sonce;
dan se konča opolnoči in dan se konča, ko gremo spat.
Začetni preizkus: Enajst učencev je obkrožilo odgovor, ki pravi, da se dan konča opolnoči, kar
osem pa jih je menilo, da se dan konča, ko zaide sonce.
Končni preizkus: Vsi učenci so obkrožili pravilen odgovor, in sicer da se dan konča opolnoči.
3. Vprašanje: Kateri dan je bil včeraj?
Učenci so oba testa reševali v torek, pravilen odgovor pa so morali izbrati izmed treh naštetih
odgovorov (torek, sreda, ponedeljek).
Začetni preizkus: Vsi učenci poznajo pomen besede včeraj, saj so vsi učenci obkrožili črko
pred odgovorom ponedeljek.
Končni preizkus: Vsi učenci so pravilno odgovorili na vprašanje.
4. Vprašanje: Kateri dan bo pojutrišnjem?
Učenci so oba testa reševali v torek, pravilen odgovor pa so morali izbrati izmed treh naštetih
odgovorov (četrtek, sreda, petek).
Začetni preizkus: Večina učencev (17) je pravilno odgovorilo na vprašanje, dva pa sta na
vprašanje odgovorila napačno. Eden izmed njiju je odgovoril petek, drugi pa sreda.
Končni preizkus: Šestnajst učencev pozna pomen besede pojutrišnjem, trije pa so obkrožili
črko pred odgovorom sreda.
5. Vprašanje: Koliko časa traja en dan?
Učenci so morali izbrati en odgovor, izmed treh naštetih (12 ur, 20 ur, 24 ur).
Začetni preizkus: Vsi učenci so pravilno odgovorili na vprašanje, in sicer da ima dan 24 ur.
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Končni preizkus: Vsi učenci so pravilno odgovorili na vprašanje.
6. Vprašanje: Koliko dni je v enem tednu?
Učenci so morali izbrati en odgovor, izmed treh naštetih (pet, sedem, šest).
Začetni preizkus: Vsi učenci so pravilno odgovorili na vprašanje, in sicer da ima teden sedem
dni.
Končni preizkus: Vsi učenci so pravilno odgovorili na vprašanje.
7. Učenci so morali podčrtati pravilen odgovor v danih stavkih. Krajši kazalec na stenski
uri kaže URE/MINUTE. Daljši kazalec na stenski uri kaže URE/MINUTE.
Začetni preizkus: Večina učencev (13) je vedelo, da krajši kazalec na stenski uri kaže ure,
daljši pa minute. Šest učencev ni odgovorilo na vprašanje.
Končni preizkus: Osemnajst učencev je pravilno odgovorilo na vprašanje, da krajši kazalec na
uri kaže ure, daljši pa minute. Eden izmed učencev pa ni odgovoril na vprašanje.
8. Učenci so morali sličice, ki so predstavljale dnevna opravila, s pomočjo številk urediti
po vrsti.
Začetni preizkus: Največ učencev (6) je pravilno uredilo slike, tako da so na prvo mesto
postavili zajtrk, nato šolo, tej je sledil čas, preživet v krogu družine, prha in na koncu spanje.
Ostali učenci (11) so sledili enakemu vrstnemu redu, le da so začeli pri drugi sliki, npr. pri
spanju, ki mu je sledil zajtrk. Tudi te odgovore sem štela kot pravilne – skupno 17, saj so
učence zmedle enobarvne slike, prav tako pa v navodilu ni bilo točno zapisano, s katerim
dogodkom naj začnejo. Dva učenca pa sta napačno razvrstila slike.
Končni preizkus: Največ učencev (10) je slike uredilo na enak način, torej zajtrk, šola, čas z
družino, prha in spanje. Ostali učenci (8) so začeli z drugim dogodkom in nato sledili istemu
vrstnemu redu, zato sem tudi te odgovore štela kot pravilne – skupno (18). En učenec pa ni
odgovoril na vprašanje.
9. Učenci so morali zraven slike, ki ponazarja umivanje zob, in slike, ki ponazarja
nogometno tekmo, zapisati koliko časa traja posamezen dogodek.
Začetni preizkus: Največ učencev (8) je zapisalo, da si zobe umivamo 5 minut, sledil pa mu je
odgovor 3 minute (3). Dva učenca sta trajanje dogodka ocenila na 7 minut, dva na 2 minuti in
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dva na 1 minuto. En učenec je menil, da umivanje zob traja 4 minute, en učenec pa ni
odgovoril na vprašanje.
Nogometna tekma se večini učencev (7) zdi dolga 90 minut, štirje menijo da tekma traja 60
minut, dva učenca sta trajanje dogodka ocenila na 50 minut, en učenec na 40 minut, en učenec
na 20 minut, ostali učenci (3) pa niso odgovorili na vprašanje.
Končni preizkus: Deset učencev je zapisalo, da za umivanje zob porabimo pet minut, štirje pa
menijo, da traja tri minute. En učenec bi trajanje dogodka ocenil z eno minuto, en učenec z
dvema, dva učenca s petnajstimi, en učenec pa z dvajsetimi minutami.
Sedem učencev je zapisalo, da nogometna tekma traja 90 minut; sedem učencev, da traja 60
minut; trije učenci so menili, da tekma traja 120 minut; ostali učenci (2) pa niso odgovorili na
vprašanje.
10. Učenci so morali med sabo primerjati dva dogodka in obkrožiti tistega, ki se jim je
zdel daljši.
Začetni preizkus: Večina učencev (17) je vedela, da dalj časa traja, če želimo pojesti cel
zajtrk, kot če naredimo en grižljaj. Dva sta menila, da je ravno obratno.
Šestnajst učencev je obkrožilo, da dalj časa traja, če želimo preplavati 50 metrov, kot če
naredimo skok s kolebnico, trije so bili nasprotnega mnenja.
Štirinajstim učencem se obisk pri zobozdravniku zdi bolj dolgotrajen, kot pa odmor za malico,
štirje učenci so menili drugače, en učenec pa ni odgovoril na vprašanje.
Končni preizkus: Vsi učenci vedo, da dlje traja, če želimo pojesti celoten zajtrk, kot če
naredimo en grižljaj.
Večina učencev (17) je obkrožila, da porabimo več časa, če želimo preplavati 50 metrov, kot
če naredimo en skok s kolebnico, dva sta menila drugače.
Vsi učenci so bili mnenja, da obisk pri zobozdravniku traja dlje časa, kot odmor za malico.
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11. Učenci
enci so morali v preglednico, pod sliko s prikazanim časom na analogni uri,
zapisati, koliko kaže ura.

dopoldne

5:00

popoldne

17:00

Začetni preizkus:
DOPOLDNE
1.

2.

3.

Pravilno

7

7

7

Napačno

5

4

4

Ni odgovora

7

8

8

1.

2.

3.

Pravilno

7

7

7

Napačno

1

1

1

Ni odgovora

11

11

11

POPOLDNE

Tabela 1: Rezultati reševanja enajstega vprašanja na začetnem
za etnem preizkusu znanja.
Sedem učencev
encev je pravilno odčitalo
od
in zapisalo čas že v začetnem
etnem preizkusu. Nekaj učencev
u
je
napačno
no zapisalo odgovor za prikaz ur v dopoldanskem času,
asu, sedem oz. osem učencev
u
pa ni
odgovorilo
vorilo na vprašanje. Učencem
Uč
je največjo
jo težavo predstavljal zapis ur v popoldanskem
času, torej v 24-urnem
urnem načinu, saj dobra polovica učencev
u encev ni zapisala odgovora, en učenec
u
pa
je odgovoril napačno.
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Končni preizkus:
DOPOLDNE
1.

2.

3.

Pravilno

17

12

16

Napačno

1

6

2

Ni odgovora

1

1

1

1.

2.

3.

Pravilno

14

10

12

Napačno

3

7

5

Ni odgovora

2

2

2

POPOLDNE

Tabela 2: Rezultati reševanja enajstega vprašanja na končnem preizkusu znanja.
V končnem preizkusu je več učencev odgovorilo na vprašanje, odgovori pa so bili
pričakovano tudi bolj pravilni. Za ure v dopoldanskem času je tako petnajst učencev zapisalo
pravilen čas, napačno so povprečno odgovorili trije učenci, en učenec pa ni odgovoril na
vprašanje. Tudi pri drugem reševanju so bili slabši rezultati pri zapisu popoldanskih ur.
Pravilen čas je v povprečju zapisalo dvanajst učencev, napačno je odgovorilo pet učencev,
dva učenca pa nista odgovorila zapisala odgovora.
12. Učenci so morali pod uro napisati ustrezno besedo (popoldne, zjutraj, opoldne,
zvečer, dopoldne, ponoči).
Začetni preizkus: Trije učenci so pravilno vstavili besede, deset učencev je napačno vstavilo
besede ali pa so jih podvajali, šest učencev pa ni odgovorilo na vprašanje.
Končni preizkus: Pet učencev je pravilno vstavilo besede, deset učencev je napačno vstavilo
besede ali pa so jih podvajali, štirje učenci pa niso odgovorili na vprašanje.
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13. Učenci so imeli zapisano uro, nato pa so morali na analogno uro pravilno narisati
kazalce, ki so prikazovali enak čas.

07:10

23:30

14:45

Začetni preizkus:
1.

2.

3.

Pravilno

12

11

13

Napačno

5

4

2

Ni odgovora

2

4

4

Tabela 3: Rezultati reševanja trinajstega vprašanja na začetnem preizkusu znanja.
V začetnem preizkusu je v povprečju 12 učencev pravilno narisalo oba kazalca na uri, 3
učenci napačno, 3 učenci pa niso odgovorili na vprašanje.
Končni preizkus:
1.

2.

3.

Pravilno

17

16

16

Napačno

2

3

2

Ni odgovora

0

0

1

Tabela 4: Rezultati reševanja trinajstega vprašanja na končnem preizkusu znanja.
V končnem preizkusu je v povprečju 16 učencev pravilno narisalo oba kazalca na uri, 2
učenca sta kazalce narisala napačno, 1 učenec pa ni odgovoril na vprašanje.
14. Učenci so morali odgovoriti na zapisana vprašanja, glej spodaj.
1. Na katero številko bi kazal manjši kazalec na stenski uri, če je ura 18:00 popoldan?
2. Ura je tri popoldan, na digitalni uri pa je zapis 13:00. Ali ura deluje pravilno?
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3. Je polnoč in stenska ura kaže 12:00. Koliko kaže digitalna ura ob tem času opolnoči?
Začetni preizkus:
1. Večina učencev (10) je odgovorila, da bi manjši kazalec kazal na številko 6, dva sta
zapisala odgovor 5 in eden na številko 7. Ostali učenci (6) niso odgovorili na vprašanje.
2. Enajst učencev je odgovorilo, da ura ne deluje pravilno, dva učenca sta imela nasprotno
mnenje, šest učencev pa ni odgovorilo na vprašanje.
3. Sedem učencev je zapisalo, da digitalna ura opolnoči kaže 00.00, dva sta zapisala, da ura
kaže 12.00, deset učencev pa ni odgovorilo na vprašanje.
Končni preizkus:
1. Osemnajst učencev je menilo, da bi manjši kazalec kazal na številko šest, eden pa je zapisal
število osem.
2. Šestnajst učencev je zapisalo, da digitalna ura ne deluje pravilno, trije so imeli v mislih, da
ura ne deluje, en učenec pa ni odgovoril na vprašanje.
3. Petnajst učencev je menilo, da digitalna ura ob polnoči kaže 00.00, en učenec je zapisal
odgovor 23.30, trije učenci pa niso odgovorili na vprašanje.
15. Učenci so morali napisati dogodek, ki traja pet minut, in dogodek, ki traja pol ure.
Začetni preizkus: Največ učencev (9) je za dogodek, ki traja pet minut navedlo umivanje zob,
dva sta napisala zajtrk, dva vožnjo s kolesom, dva odmor, eden hranjenje živali, trije učenci
pa niso odgovorili na vprašanje.
Štirje učenci so risanko opredelili kot dogodek, ki traja pol ure, štirje so zapisali igre z žogo
(tenis (2), nogomet (1), med dvema ognjema (1)), trije so napisali kosilo, maša (2), sprehod
(1), delanje domače naloge (1), peka potice (1), trije učenci pa niso odgovorili na vprašanje.
Končni preizkus: Sedemnajst učencev je napisalo, da odmor v šoli traja pet minut, en učenec
je napisal umivanje zob in en učenec zajtrk.
Za dogodek, ki traja pol ure so učenci podali zelo raznolike odgovore: pet jih je napisalo
interesne dejavnosti (šah (2), plavanje (1), nogomet (1), violina (1)), risanka (3), sprehod (3),
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verouk (2), igra s prijatelji (1), zlaganje drv (1), kosilo (1), obisk zobozdravnika (1), kuhanje
riža (1), en učenec pa ni odgovoril na vprašanje.
16. Učenci so položili glave na mizo, povedala sem, kdaj se je minuta pričela, oni pa so
dvignili roko, ko so imeli občutek, da je minila ena minuta.
Začetni preizkus: En učenec je dvignil roko med 10 in 20 sekundami, dva učenca med 20 in
30 sekundami, dva med 30 in 40, dva učenca med 50 in 60 sekundami, ostali učenci (13) pa
so dvigali roke, ko je ena minuta že minila.
Končni preizkus: Trije učenci so dvignili roko med 50 in 60 sekund, ostali učenci (16) pa so
dvignili roko, ko je ena minuta že minila.
Primerjava odgovorov in napredek učencev:
V začetnem preizkusu so učenci odgovarjali predvsem na vprašanja, za katera so bili
prepričani, da poznajo pravilen odgovor, velikokrat pa raje niso odgovorili na vprašanje, da
le-ta ne bi bil napačen. To se je pokazalo že v prvem odgovoru, saj kar deset učencev ni
odgovorilo na vprašanje, ostali pa so imeli precej razpršena mnenja od tega, da čas določa
trajanje dogodka, da ga ne vidimo in ga ne moremo ustaviti, do tega, da predstavlja preteklost,
sedanjost in prihodnost. Učenci so že v nižjih razredih spoznali nekaj pojmov o času, zato so
vsi poznali pomen besede včeraj, večina tudi besedo pojutrišnjem; vsi učenci so vedeli, da
ima teden sedem dni, nekaj je bilo učencev, ki so menili, da se dan konča, ko zaide sonce,
ostali pa so vedeli, da je v resnici konec dneva ob polnoči. Večina učencev je pravilno
razvrstila dogodke v dnevu (zajtrk, šola, čas z družino, prha in spanje). Vsi učenci sicer niso
začeli z istim dogodkom, saj so napačno interpretirali slike. Učenci so npr. zamenjali zajtrk za
kosilo, ali pa čas preživet z družino za večerno branje pravljice, to pa je predvsem posledica
enobarvne kopije. V kolikor je bil vrstni red vseeno pravilen, sem odgovor smatrala kot
pravilen. Učenci so imeli že pri začetnem preizkusu precej dobro izoblikovane predstave o
tem, kako dolgo traja nek dogodek, tako je dvanajst učencev umivanju zob pripisalo trajanje
od treh do petih minut, nogometno tekmo pa je enajst učencev ocenilo na trajanje od šestdeset
do devetdeset minut. Ko so učenci morali zapisati dogodek, ki traja pet minut, so zapisali
primerne dejavnosti, npr. umivanje zob, zajtrk, hranjenje živali itn. Tudi za dogodek, ki traja
pol ure so vstavili primerne dogodke, npr. risanko, igre z žogo (med dvema ognjema, tenis).
Učenci so morali v enem izmed vprašanj primerjati dva različno dolga dogodka, pri čemer so
morali določiti, kateri je daljši. Pri očitnih razlikah (zajtrk – en grižljaj, preplavati 50 metrov –
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skok s kolebnico), so se zmotili največ trije učenci, v primeru, ko so morali izbrati med
obiskom zobozdravnika in odmorom za malico, pa se je pričakovano več učencev (14)
odločilo, da obisk pri zobozdravniku traja dlje časa. Izvedli smo tudi minutno dejavnost, pri
čemer sem učencem povedala, kdaj sem pričela meriti eno minuto, oni so položili glavo na
mizo in dvignili roko, ko so imeli občutek, da je minila ena minuta. Večina učencev (13) je
roko dvignila, ko je minuta že minila, dva učenca sta dvignila roko med 50 in 60 sekundami,
dva med 30 in 40, dva med 20 in 30 in eden med 10 in 20 sekundami. Z odčitavanjem ure se
je pred poučevanjem srečalo manj učencev, zato jih večina ni napisala, koliko kaže ura
dopoldne (8), še manj pa jih je zapisalo zapis v 24-urnem načinu (11). Ko so učenci imeli
zapisan čas in so morali nato na analogno uro narisati urni in minutni kazalec, je v povprečju
12 učencev pravilno narisalo kazalce. V povprečju 9 (7–11) učencev pa je pravilno
odgovorilo na vprašanja o tem kam kaže urni kazalec na analogni uri, kakšen je zapis na
digitalni uri ob treh popoldne in kakšen ob polnoči. Na zadnje vprašanje ni odgovorilo deset
učencev, predvidevam da se še niso srečali z izrazom polnoč. Največ težav je učencem
povzročalo dvanajsto vprašanje, pri čemer so le trije učenci pravilno priredili besede zjutraj,
dopoldne, opoldne, popoldne, zvečer in ponoči k primerom ur, ostali učenci so besede
podvajali ali pa so jih napačno vstavili.
V končnem preizkusu so učenci odgovarjali bolj suvereno, to se je pokazalo v znatno
manjšem številu neodgovorjenih vprašanj, pričakovano pa je bilo tudi veliko manj napačnih
odgovorov. Predstave učencev o času so bile bolj poenotene, saj so večina odgovorili, da časa
ne vidimo in da je čas povezan z uro, nekaj jih je zapisalo ugotovitev, da časa ne moremo
ustaviti, medtem ko uro lahko; nekateri pa so si zapomnili besede iz pravljice Kje prebiva čas,
in sicer da je čas pošast in da hitro teče, zato ga je vedno premalo. Učenci so že z nižjih
razredov poznali osnovne pojme, povezane s časom, potem ko smo jih utrdili, pa so jim ti
predstavljali še manj težav. Vsi učenci so tako na preizkusu znanja vedeli, da se dan konča
opolnoči, da ima teden sedem dni, vsi so poznali pomen besede včeraj, večina jih je vedela,
kaj pomeni beseda pojutrišnjem, trije pa so jo zamenjali za besedo jutri. Večina učencev je
pravilno uredila dogodke v dnevu, tudi tu so se pojavile težave pri prepoznavanju dejavnosti
na sliki, vendar sem, v kolikor je bil vrstni red smiseln, odgovor štela kot pravilen. Pri
prepoznavanju, kateri dogodek je daljši in kateri krajši, učenci niso imeli nobenih težav. Tudi
pri določanju, koliko minut traja posamezen dogodek, je velika večina dobro ocenila trajanje
dogodka. Tako je štirinajst učencev umivanju zob namenilo 3–5 minut, nogometni tekmi pa je
enako število učencev pripisalo od 60 do 90 minut. Nekaj učencev je še vedno imelo težave,
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tako so trije učenci umivanju zob pripisali 15 in 20 minut, nogometni tekmi pa 120 minut. Pri
določanju dogodka, ki traja pet minut, so bili učenci zelo suvereni, saj jih je kar sedemnajst
zapisalo odmor med dvema šolskima urama, za dogodek, ki traja pol ure, pa so zapisali zelo
raznolike odgovore, npr. plavanje, šah, risanka, sprehod, igra s prijatelji itn. Pri izvajanju
minutne dejavnosti so učenci položili glave na mizo in nato z dvigom rok naznanili svoj
občutek, da se je minuta končala. Večina učencev (17) je dvignila roko potem, ko se je minuta
že končala, dva učenca pa sta roko dvignila med 50 in 60 sekundami. Pri odčitavanju ure so
imeli učenci v končnem preizkusu veliko manj težav, kot v začetnem. Tako je v 24-urnem
načinu dopoldanske ure pravilno zapisalo od 12 do 17 učencev (povprečno 14,5 učencev),
popoldanske pa od 10 do 14 učencev (povprečno 12 učencev). Na analogno uro je od 16 do
17 učencev pravilno narisalo minutni in urni kazalec, od 15 do 18 (povprečno 16,5) učencev
pa je pravilno odgovorilo na vprašanja o tem, kam kaže urni kazalec na analogni uri, kakšen
je zapis na digitalni uri ob treh popoldne in kakšen ob polnoči. Na zadnje vprašanje niso
odgovorili trije učenci, eden pa je zapisal da digitalna ura ob polnoči kaže 23.30, mogoče je
zamenjal rabi izraza ˝polnoč˝ in ˝pol polnoč˝. Največ težav je učencem povzročalo dvanajsto
vprašanje, pri čemer je le pet učencev pravilno priredilo besede zjutraj, dopoldne, opoldne,
popoldne, zvečer in ponoči k primerom ur, ostali učenci so besede podvajali ali pa so jih
vstavili napačno.
Če primerjam oba preizkusa, se je največji napredek pokazal pri odčitavanju ure, saj se
učenci z obravnavo ure in odčitavanjem časa pri pouku še niso srečali. Pri začetnem preizkusu
je tako 7 učencev od devetnajstih pravilno odčitalo čas na prikazani uri, pri končnem
preizkusu število učencev ni bilo tako enotno, saj je pri prikazu dopoldanskih ur le-te pravilno
odčitalo od 12 do 17 učencev, pri prikazu popoldanskih (v 24-urnem načinu) pa od 10 do 14
učencev. Četrtina učencev več je po tem, ko so videli zapis ure v končnem preizkusu, pravilno
narisala urne kazalce v analogno uro, dobra četrtina učencev več, kot v prvem preizkusu, pa je
pri zadnjem reševanju znala odgovoriti na vprašanja, povezana s kazalci na analogni uri in s
prikazom časa na digitalni uri.
Tudi pri občutku, koliko časa traja nek dogodek, se je pokazal določen napredek. V končnem
preizkusu sta tako dva učenca več, kot v prvem preizkusu (skupaj 14), umivanju zob določila
trajanje 3–5 minut, za nogometno tekmo pa so trije učenci več, kot v prvem preizkusu,
določili trajanje 60–90 minut (skupaj 14). Še večji napredek so učenci dosegli pri določanju
trajanja ene minute, tako sta v končnem preizkusu dva učenca določila konec ene minute v
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obdobju med 50 in 60 sekundami, vsi ostali (17) pa so takoj po 60 sekundah pričeli dvigovati
roke, torej so bili prav tako zelo blizu. V začetnem preizkusu sta prav tako dva učenca
dvignila roki med 50 in 60 sekundami, 13 učencev po koncu ene minute, nekaj učencev pa je
zelo slabo ocenilo trajanje ene minute, saj so roke dvignili že med 10 in 20 ali 30 in 40
sekundami. Učenci so že pri začetnem preizkusu dobro ocenili dolžino dogodkov, za
takšnega, ki traja pet minut, so namreč navedli umivanje zob, zajtrk ipd. Še bolje pa jim je šlo
v zadnjem preizkusu, saj je kar 17 učencev navedlo odmor med dvema šolskima urama, ki
traja točno pet minut. Za dogodek, ki traja 30 minut, so učenci v obeh preizkusih dobro
določili dolžino dogodkov. V začetnem preizkusu so navedli igre z žogo, kosilo, mašo,
sprehod; v končnem pa so bili odgovori bolj raznoliki, npr. šah, plavanje, violina, risanka,
sprehod, verouk, igra s prijatelji … Učenci so že pri prvem reševanju preizkusa znali določiti,
kateri dogodek je daljši, če so imeli na razpolago dva dogodka. Pri prvem reševanju primera
zajtrk / en grižljaj tako le dva učenca nista pravilno obkrožila daljšega dogodka, pri drugem
reševanju pa so vsi učenci obkrožili zajtrk. Pri primeru plavati 50 metrov / en skok s kolebnico
so pri prvem reševanju napačen dogodek obkrožili trije učenci, pri drugem pa dva učenca. Pri
zadnjem primeru obisk zobozdravnika / odmor za malico je pri začetnem preizkusu pet
učencev obkrožilo odmor, ostali (14) pa obisk pri zobozdravniku. Pri končnem reševanju pa
so vsi učenci obkrožili obisk pri zobozdravniku.
Učenci so že pri prvem reševanju preizkusa znanja zelo uspešno prepoznali osnovne pojme,
število pravilnih odgovorov pa se je še povečalo pri drugem reševanju. Tekom poučevanja
smo pojme le utrdili, tako da so jih poznali tudi učenci, katerim so le-ti sprva predstavljali
težave. Vsi učenci so pri obeh reševanjih preizkusa poznali pomen besede včeraj in dejstvo,
da je teden sestavljen iz sedmih dni. 17 učencev je v prvem preizkusu poznalo pomen besede
pojutrišnjem, v končnem eden manj; 11 učencev je že pri prvem reševanju vedelo, da se dan
konča ob polnoči, pri zadnjem pa tudi ostalih osem. Dogodke v dnevu je v prvem primeru
pravilno razvrstilo sedemnajst učencev, v drugem pa osemnajst. Učencem so se izboljšale tudi
predstave o tem, kaj je čas, saj pri začetnem reševanju preizkusa znanja kar 10 učencev ni
odgovorilo na vprašanje, ostali pa so podali odgovore, kot so: čas določa trajanje dogodka, čas
je zaokrožen, časa ne vidimo, predstavlja preteklost, sedanjost in prihodnost itn. Pri končnem
reševanju so vsi učenci odgovorili na vprašanje, pri podajanju odgovorov pa so bili tudi veliko
bolj enotni. Tako je sedem učencev odgovorilo da časa ne moremo videti; pet jih je čas
povezovalo z uro; trije učenci so vedeli, da uro lahko ustavimo, časa pa ne; dva sta vedela da
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čas zelo hitro teče; en učenec si je iz obravnavanja pravljice Kje prebiva čas zapomnil, da čas
lahko predstavlja tudi pošast; le en učenec pa je odgovoril z 'ne vem'.

6.7 POVZETEK UGOTOVITEV
Moje prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo: Kako dobro učenci 3. razreda poznajo
pojme, vezane na čas? Učenci so že pri začetnem preizkusu pokazali dobro poznavanje
pojmov, vezanih na čas, saj so vsi učenci poznali pomen besede včeraj, vedeli pa so tudi, da
ima teden sedem dni. Pojem pojutrišnjem je v prvem preizkusu poznalo 17 učencev od
devetnajstih, v končnem pa eden manj. Sklepam da so trije učenci v zadnjem preizkusu pojem
zamenjali z besedico jutri, saj so vsi obkrožili besedo sreda. Cockburn je sicer v svojem
članku (1999) pisal o tem, da imajo nekateri učenci veliko težav pri poznavanju pojmov,
povezanih s časom, in predvsem pri ločevanju pojmov med seboj, saj ima minuta 60 sekund,
ura 60 minut, vendar pa ima dan 24 ur, teden 7 dni itn. Nasprotno pa so učenci, pri katerih
sem opravljala raziskavo, osnovne pojme, povezane s časom, dobro utrdili že v nižjih
razredih, zato jim le-ti niso povzročali težav. Enajst učencev je na začetku poučevanja vedelo,
da se dan konča ob polnoči, ostali pa so menili, da se dan konča, ko zaide sonce. Mislim, da
nekateri učenci na začetku še niso poznali pomena besede polnoč, spet drugi pa so menili, da
se dan dejansko konča, ko zaide sonce. Mogoče pa so pri tem imeli v mislih besedno zvezo
dan–noč. Učencem sem preko poučevanja pojasnila, da so tudi v preteklosti različno
označevali konec dneva, zato so morali sprejeti odlok, ki pravi, da se dan konča ob polnoči
(Cockburn, 1999). V končnem preizkusu so tako vsi učenci pravilno obkrožili odgovor.
Cockburn je v svojem delu med notranje težave, ki so bolj psihološke narave, navedel zmedo
učencev pri urejanju dejavnosti preko dneva (prav tam). V mojem primeru pa učenci niso
imeli težav z urejanjem dejavnosti, saj so pri obeh preizkusih znanja v večini pravilno uredili
dogodke. Težave so se pojavile predvsem pri tem, da so učenci urejanje pričeli z različnim
dogodkom, nekateri pa so zaradi črno-belih slik napačno interpretirali dogodke. Učenci so
npr. zajtrk zamenjali za kosilo, ali pa so sliko, ki prikazuje čas, preživet v krogu družine,
zamenjali za branje pravljice pred spanjem. V kolikor je bil vrstni red dogodkov smiseln, sem
odgovor štela kot pravilnega, saj je učence zmedel predvsem slikovni material. Cockburn
(prav tam) je med notranje psihološke težave uvrstil tudi dejstvo, da je čas nerazumljiv pojem,
ki se ga ni mogoče dotakniti. Tudi učenci, ki sem jih poučevala, so se srečali s to težavo, saj
jih na začetku več kot polovica ni odgovorilo na vprašanje, kaj je čas. Zato sem med
poučevanjem upoštevala, kar so zapisali avtorji Burny, Valcke in Desoete (2009), in sicer da
uporaba otroških knjig pri poučevanju spodbuja razvoj otroškega besednjaka, povezanega s
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časom. Otroške knjige naj bi spodbujale tudi razumevanje časa in kronologije. Na ta način bi
učence naučili prepoznavanja časovnih povezav preko spoznavanja zgodb, posledično pa bi
učenci tudi sami tvorili časovne povezave. Predstave učencev so se preko enotedenskega
poučevanja o času in obravnavanja Mačka Murija ter zgodbe Kje prebiva čas, precej
izboljšale, saj so pri končnem reševanju preizkusa znanja vsi učenci odgovorili na vprašanje.
Pri tem so odgovarjali, da časa ne moremo videti, povezovali so ga z uro, vedeli so, da hitro
teče ipd.
Preverila sem tudi to, kako dobro učenci znajo določiti trajanje nekega dogodka. Avtorji
Burny, Valcke in Desoete (2009) so v svojem delu predstavili raziskavo Piageta, ki je dejal,
da učenci, še posebej mlajši, ne zaznavajo trajanja na neposreden način. Učenci naj bi čas
razumeli le, če je vezan na hitrost, prostor in gibanje. Sama sem pri preizkusih znanja s
pomočjo minutnih dejavnostih preverila, ali to drži, pri tem pa je bil prisoten le prostor. V
začetnem preizkusu sta dva učenca določila konec ene minute med 50 in 60 sekundami, prav
tako pa tudi v končnem preizkusu. Pri prvem izvajanju minutne dejavnosti je bilo več
učencev, ki so napačno ocenili trajanje ene minute in so roke dvignili že med 10 in 20 ali pa
med 30 in 40 sekundami, trinajst pa jih je roko dvignilo potem, ko je minuta že minila. V
zadnjem izvajanju minutne dejavnosti je sedemnajst učencev roko dvignilo, ko je ena minuta
že pretekla. Iz tega sledi, da so učenci precej natančno določali dolžino trajanja ene minute,
kljub temu, da sta bila iz preizkusa odstranjena hitrost in gibanje. Opazen je bil tudi precejšen
napredek, saj so učenci bolje določali dolžino trajanja ene minute v končnem, kot v začetnem
preizkusu. Napredek je mogoče pripisati tudi dejstvu, da sem tekom poučevanja z učenci
večkrat in na različne načine izvedla minutno dejavnost.
Preverjala sem tudi to, kako dobro znajo učenci oceniti trajanje točno določene dejavnosti. V
prvem preizkusu je 12 učencev umivanju zob določilo 3–5 minut, nogometni tekmi pa je 11
učencev pripisalo dolžino 60–90 minut. V končnem preizkusu je vsaki dejavnosti 14 učencev
pripisalo enako število minut, kot je zapisano zgoraj. Učenci so zelo dobro prirejali dogodke k
določenemu časovnemu intervalu. Tako so v prvem reševanju za petminutno obdobje zapisali
zajtrk in umivanje zob; pri zadnjem reševanju pa je kar 17 učencev zapisalo odmor med
šolskima urama. Za obdobje tridesetih minut so učenci v obeh primerih naštevali različne
primere, npr. igre z žogo, sprehod, risanka, šah, plavanje itn. Če so imeli učenci na razpolago
dve različni dejavnosti in so morali obkrožiti tisto, ki traja dalj časa, so to že v prvem
reševanju preizkusa opravili zelo dobro. V primerih zajtrk / en grižljaj in plavati 50 metrov /
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en skok s kolebnico so tako narobe obkrožili največ trije učenci, v končnem reševanju pa so
vsi učenci vedeli, da zajtrk traja dalj časa kot narediti en grižljaj; dva učenca sta obkrožila, da
hitreje preplavamo 50 metrov, kot naredimo skok s kolebnico. Več težav jim je predstavljal
primer, kjer so morali obkrožiti, ali dlje časa traja obisk pri zobozdravniku ali odmor za
malico. Najprej je pet učencev obkrožilo odmor, ostali obisk pri zobozdravniku; pri končnem
reševanju pa so vsi učenci obkrožili obisk pri zobozdravniku. Največkrat obisk pri
zobozdravniku traja manj kot dvajset minut, vendar pa se je v tem primeru lepo izkazalo, da je
čas relativen in da ga doživljamo izredno subjektivno, odvisno od tega, ali nam je določena
dejavnost všeč, ali ne. Tudi Cockburn (1999) je v svojem članku pisal o subjektivnem
doživljanju časa prav v zvezi z obiskom pri zobozdravniku. Tako je raziskal, da ima pacient
včasih občutek da pregled traja eno uro, zobozdravnik meni, da je minilo pet minut, v resnici
pa je bil pregled npr. dolg dvajset minut.
Pri drugem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kako učenci 3. razreda odčitavajo
čas. Burny, Valcke in Desoete so omenili raziskavo Willimsa (2004, v: Burny, Valcke,
Desoete, 2009), v kateri so sodelovali ameriški učenci. Raziskano je bilo, da naj bi učenci 3.
razreda odčitali čas do 5 minut natančno, četrtošolci pa do minute natančno. Tudi sama sem s
pomočjo preizkusa znanja preverila, kako učenci odčitavajo čas. Rezultate sem pridobila tako,
da so učenci na začetku poučevanja rešili naloge na preizkusu znanja, povezane z
odčitavanjem časa. Nato pa so enak preizkus znanja rešili še na koncu enotedenskega
poučevanja. Učenci se pri pouku še niso srečali z odčitavanjem časa, zato pri prvem reševanju
preizkusa veliko učencev ni odgovorilo na vprašanje, ali pa je bil odgovor napačen. Pri nalogi,
kjer so morali učenci odčitati čas na analogni uri in zapisati, kakšen bi bil prikaz na digitalni
uri dopoldne in kakšen popoldne, je v začetnem reševanju sedem učencev od devetnajstih
pravilno zapisalo čas dopoldne in popoldne. V končnem preizkusu znanja pa je povprečno
14,5 učencev pravilno zapisalo ure v dopoldanskem času in povprečno 12 učencev v
popoldanskem času. Iz tega sledi, da je večina učencev tretjega razreda odčitalo uro do minute
natančno.
V naslednji nalogi so učenci videli zapisan čas, nato pa so morali na model ure pravilno
vrisati urni in minutni kazalec. Pri prvem reševanju je na uro v povprečju pravilno narisalo
kazalce dvanajst učencev, pri zadnjem reševanju pa šestnajst učencev od devetnajstih. Ko so
učenci morali v stavku pravilno podčrtati, kateri kazalec – daljši ali krajši – kaže minute in
kateri ure, je v prvem reševanju preizkusa trinajst učencev pravilno podčrtalo besedi, v
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končnem reševanju pa osemnajst. Zadnja naloga, povezana z odčitavanjem časa, je bila
sestavljena iz treh vprašanj, ki so se navezovala na to, kam kaže urni kazalec in kakšen je
zapis na digitalni uri ob točno določeni uri. V prvem reševanju je na vprašanja v povprečju
pravilno odgovorilo devet učencev, pri končnem reševanju pa šestnajst učencev.
Težave, ki jih je Cockburn (1999) navedel v svojem članku so se pojavile tudi pri učencih, ki
sem jih poučevala. Notranje težave so se pojavile pri prepoznavanju dejstva, da imajo številke
pri analogni uri drugačen pomen glede na to, kateri kazalec kaže nanje. Učenci so tako
zamenjevali kazalce, narobe odčitali čas, tako da so zamenjali ure in minute ipd. Večina
učencev se je prvič srečala tudi z razliko med dvanajst- in štiriindvajseturnim načinom
odčitavanja časa. Zato je učencem odčitavanje časa v popoldanskem času povzročalo več
težav, kot v dopoldanskem času, saj jim je bil bližje 12-urni način odčitavanja ure. Veliko
učencev je tako štelo od števila 10 in ne od 12 naprej, če so želeli zapisati čas v popoldanskem
času. Kljub težavam, s katerimi so se učenci srečevali in katere smo skušali tekom tedna
odpraviti, so učenci znatno napredovali v razumevanju pojma čas, posledično pa so vse bolje
odčitavali tudi čas z ure. Menim, da je za to zaslužen celoten način poučevanja, pri katerem
smo učence postopno vpeljevali v način delovanja ure, tako da so najprej spoznali urni in nato
še minutni kazalec, njuno gibanje, skupne značilnosti in razlike, nato pa šele medsebojno
delovanje na uri. Tudi poučevanje o oznakah na uri, uporabi kid-klok ure in linearne ure,
utrditev delov celote, vse skupaj je učencem z različnih kotov osvetlilo odčitavanje ure in jim
omogočilo boljše razumevanje pojma časa.
Zadnje raziskovalno vprašanje je mogoče še najbolj pomembno, saj zajema celoten način
poučevanja: Kako učinkovit je oblikovan učni pristop za napredovanje v razumevanju
pojmov časa pri tretješolcih?
Menim, da se je celoten način poučevanja izkazal za izjemno uspešnega, saj se je napredek
pokazal predvsem na področju odčitavanja časa, pa tudi na področju določanja trajanja minute
ali določenega dogodka. Učenci so sicer že pri začetnem preizkusu dobro poznali pojme,
vezane na čas, rezultat pa se je pri reševanju končnega preizkusa še izboljšal.
Učenci so najprej slabše poznali pojem polnoč in pojutrišnjem, zelo dobro pa jutri in dejstvo,
da ima teden sedem dni. Največji napredek v poznavanju pojmov je bil viden pri obravnavi
imen mesecev, ki jih na žalost nisem vključila v preizkus znanja. Učenci so imena na začetku
mešali med seboj, nekateri pa imen sploh niso poznali oz. so jih pozabili, na koncu
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poučevanja pa so jih znali poimenovati in jih zapisati tako, kot si sledijo v pravilnem vrstnem
redu.
Pri napredovanju razumevanja pojmov je veliko prispevalo to, da smo z učenci pojme,
povezane s časom, spoznavali z vidika več predmetov. Tako so učenci pri matematiki
spoznali kako dolgo dejansko traja ena minuta ali ena sekunda in kaj vse lahko naredimo v
tem času. Utrdili so pojme včeraj, danes, jutri; ponovili, koliko ur je v enem dnevu, koliko dni
v enem tednu, koliko tednov v mesecu in koliko mesecev v enem letu. Naučili so se, kdaj se
dan konča, saj osem učencev od devetnajstih na začetku poučevanja tega ni vedelo. Učencem
sem predstavila tudi različne vrste ur, ki so olajšale njihovo razumevanje delovanja ure in
odčitavanja časa – ure z enim kazalcem, linearno uro, kid-klok uro, analogno in digitalno uro.
Pri predmetu slovenščine so učenci preko pravljice Kje prebiva čas? spoznali, da čas zelo
hitro teče in da ga ne moremo ustaviti. Preko slikanice Maček Muri pa so učenci utrjevali
vrstni red dejavnosti, ki si sledijo v enem dnevu, npr. zajtrk, šola, kosilo … Pri predmetu
spoznavanja okolja so učenci spoznali različne vrste ur – vodno, sončno in peščeno uro,
njihove značilnosti, delovanje in nadaljnji razvoj ur, ki je vodil do takšnih, kot jih poznamo
danes (analogna in digitalna ura).
Pri obravnavi ure je na napredovanje v razumevanju pojmov časa vplivalo več dejavnikov.
Poleg zgoraj naštetih pristopov je na razumevanje vplivalo postopno uvajanje kazalcev, kot
sta v svojih zapisih predlagali tudi Friederwitzerjeva in Bermanova (1999). Učenci so tako
najprej spoznali urni kazalec, nato minutni kazalec in nazadnje še delovanje obeh. Pri tem
sem učencem olajšala razumevanje analogne ure, saj sem jim predstavila skupne lastnosti in
razlike med kazalcema – enaka smer gibanja, razlika v dolžini; povezala sem postavitev
posameznega kazalca s pomenom številk; pojasnila, kaj pomenijo določene oznake na uri;
šele nazadnje pa sem povedala, koliko kaže ura. Z učenci smo ponovili tudi dele celote in jih
nato priredili za obravnavo ure, pri čemer smo se osredotočili predvsem na krog, četrtine in
polovice. Večina učencev ni imela težav, saj so dele celote obravnavali na začetku šolskega
leta, ostali pa so osvežili svoje znanje tekom vaj. Učencem sem postavljala predvsem
vprašanja, pri čemer so morali s prstom drseti okrog kroga in si le-tega predstavljati kot rob
drsališča.
Začetno utrjevanje osnovnih pojmov časa, obravnava pojmov, povezanih s časom,
spoznavanje različnih vrst in razvoja ur, postopna obravnava odčitavanja časa, ki je temeljila
na tem, da smo sproti odpravljali morebitne nejasnosti in predvsem prikazovali čas na
53

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

konkretnem modelu ure, je učencem pomagala pri napredovanju v razumevanju pojmov o
času, kar so pokazali tudi rezultati pri končnem reševanju preizkusa znanja. Največji napredek
je bil viden prav pri nalogah, povezanih z odčitavanjem časa, saj je v njih združeno vse
znanje, ki so ga učenci pridobili v nižjih razredih in ga nato nadgradili tekom enotedenskega
poučevanja.
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7 ZAKLJUČEK
Pisanje diplomskega dela v povezavi s pojmom časa je vzbudilo moje zanimanje predvsem
zato, ker sem pri delu v razredu in pri dopolnilnem pouku velikokrat naletela na zmedene
poglede učencev in njihovo nerazumevanje časa. Tudi v literaturi sem zasledila, da izbira
pristopa za poučevanje časa pomembno vpliva na razumevanje učencev. Ker je čas zelo
abstrakten pojem, ki ga ne moremo videti, slišati ali prijeti, ga posledično tudi ne moremo
poučevati na enak način, kot ostale vsebine merjenja. Pri tem moramo upoštevati tudi dejstvo,
da je potrebno pri učencih razviti vrsto sposobnosti, ki pripomorejo k razumevanju pojma čas
in odčitavanju le-tega. Iz tega razloga sem se poučevanja lotila na način enotedenskega
projekta, v katerem sem pri predmetu matematike, slovenščine in spoznavanja okolja
poučevala vsebine, povezane s časom. Pri raziskovanju sem se osredotočila na to, kako dobro
učenci poznajo pojme, vezane na čas, kako dobro ga odčitavajo in kakšen je napredek v
razumevanju pojma časa od začetka do konca poučevanja.
Rezultati preizkusov znanja so pokazali, da so učenci že pred začetkom poučevanja dobro
poznali osnovne pojme, povezane s časom, nekaj pa so jih usvojili tudi tekom tedna, npr.
polnoč in 24-urni zapis. Izboljšali so tudi občutek za določanje dolžine dogodka. Ob koncu
poučevanja so tako vsi učenci razmeroma točno napovedali dolžino ene minute. Zelo dobro
pa so reševali tudi naloge, pri katerih so morali napisati, koliko minut traja dogodek na sliki,
ali pa k številu minut sami zapisati dogodek. Učenci so pričakovano največji napredek dosegli
na področju odčitavanja časa. Pri začetnem preizkusu je tako povprečno sedem učencem
pravilno zapisalo, koliko je ura v 12- in 24-urnem načinu, na koncu pa je bilo le malo takih, ki
so uro zapisali napačno.
Menim, da so učenci tekom enotedenskega poučevanja izjemno napredovali v svojem
razumevanju pojma čas in odčitavanju časa. Poleg vsebin, ki sem jih preverjala v preizkusu
znanja, so učenci spoznali različne vrste ur, njihov razvoj in napredek skozi čas. Prav tako so
imeli možnost postopno spoznavati delovanje ure na konkretnem modelu, že sproti smo
veliko utrjevali in reševali morebitne težave. Na začetku raziskovanja sem naletela na
precejšnje pomanjkanje literature v slovenščini, zato sem preučila predvsem raziskave in
načine poučevanja, ki se jih na tem področju poslužujejo v tujini. Diplomsko delo tako v
teoretičnem delu zajema različne vsebine, ki so povezane s časom, razvoj razumevanja časa
pri učencih in dejavnosti, s katerimi učitelj lahko spodbudi njihovo razumevanje.
"Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav." Martin Luther King
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9 PRILOGE
9.1 PRILOGA 1: Učne priprave
UČENJE O ČASU PRI MATEMATIKI:
1. URA
UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO
Študentka: Simona Klemenčič
Učiteljica: Mirjam Rožič Pfajfar
Datum: 26. 3. 2013
Razred: 3. – 19 učencev
Predmet: matematika
Učna enota: Čas.
Ključne besede: leto, mesec, dan; sončna, peščena in vodna ura.
Učni cilji:
- Učenci vedo, koliko mesecev je v enem letu, koliko dni in tednov v enem mesecu in
koliko dni v enem tednu;
- učenci poznajo imena mesecev in dni v tednu.
Učne metode:
•

metoda pogovora,

•

metoda demonstracije,

•

metoda praktičnih del.

Učne oblike:
•

frontalna oblika,

•

individualno delo.

Učna sredstva/pripomočki:
- delovni zvezek, preizkus znanja

57

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

POTEK UČNE URE:
FAZA

DEJAVNOST UČITELJA

DEJAVNOST
UČENCA

Študentka se najprej predstavi učencem in Učenci rešijo vprašalnik.
UVODNA
MOTIVACIJA

jim pove, da bodo prihodnje ure matematike
posvetili spoznavanju ure in časa. Nato jim
reče, naj rešijo preizkus znanja, v katerem
naj zapišejo vse tisto, kar vedo, in pustijo
prazno, česar ne vedo.

OSREDNJI

Po reševanju preizkusa znanja študentka

DEL

ugotavlja predznanje učencev. Študentka Učenci odgovarjajo
vprašanja.
vpraša učence:

Ključni pojmi:

- Koliko mesecev je v enem letu?

leto, mesec,
teden, dan

na

- Koliko dni je v enem mesecu? (pokaže
jim, kako lahko vedo – s pomočjo roke,
stisnjene v pest)
- Katera so imena mesecev?
- Koliko dni je v enem tednu in kakšna so
njihova imena?
Nato študentka vpraša učence, kaj bi radi Učenci

povedo,

katere

spoznali o času? (predlaga jim zgodovino, vsebine o času bi radi
spoznali.

poznavanje na uro …)
ZAKLJUČNI

Študentka reče učencem: ˝Odprite delovne

DEL

zvezke na str. 54 in rešite naloge 1, 2, 3 in
4. Kar ne boste rešili doma, naredite za
domačo nalogo. Naslednjič bom delovne
zvezke pobrala in pregledala domačo
nalogo.˝
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2. URA
UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO
Študentka: Simona Klemenčič
Učiteljica: Mirjam Rožič Pfajfar
Datum: 27. 3. 2013
Razred: 3. – 19 učencev
Predmet: matematika
Učna enota: Čas.
Ključne besede: sekunda, minuta, ura.
Učni cilji:
- Učenci poznajo dolžino sekunde, minute in ure ter odnose med njimi;
- učenci znajo povedati koliko je ura in nastaviti uro.
Učne metode:
•

metoda pogovora,

•

metoda demonstriranja,

•

metoda praktičnih del,

•

metoda razlage.

Učne oblike:
•

frontalna oblika,

•

delo v paru.

Učna sredstva/pripomočki:
- frontalna ura, 12 ur z enim kazalcem.

POTEK UČNE URE:
FAZA

DEJAVNOST UČITELJA

DEJAVNOST
UČENCA

Študentka reče učencem: ˝Kako dolgo traja Učenci podajajo svoja
UVODNA

sekunda?˝

Ko

učenci

podajo

nekaj mnenja.

MOTIVACIJA predlogov, jih nekaj tudi preizkusijo
(tleskniti, prižgati luč …).
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OSREDNJI

Nato študentka razdeli listke učencem in Učenci izvedejo

DEL

reče: ˝Na listke napišite, kolikokrat menite, minutno dejavnost.

Ključni pojmi:
sekunda,
minuta.

da lahko zapišete svoje ime v eni minuti.
Povedala vam bom, kdaj se minuta začne
in kdaj konča. Nato preštejte, kolikokrat
ste zapisali svoje ime in število zapišite v
drugi stolpec. Med pisanjem se ne ustavite,
če ste že dosegli število, ki ste ga
napovedali.˝
Nato študentka vpraša nekaj učencev,
kakšen rezultat so napovedali in kakšen je

Učenci odgovorijo na

bil dejanski rezultat, nato pobere listke z vprašanja.
odgovori.
Študentka vpraša učence: ˝Ali minuta
vedno traja enako dolgo časa? Npr. pri
igranju računalniške igrice in na pregledu
pri zobozdravniku?˝
Z učenci se pogovorijo o tem, da je
doživljanje minute subjektivno.
Nato gledajo na uro in skupaj na glas Učenci na glas štejejo
štejemo, kolikokrat se premakne kazalec.
premike kazalca.
OSREDNJI

Študentka spomni učence na spoznavanje

DEL

različnih vrst ur, ki so jih obravnavali

Ključni pojmi:
ura.

prejšnjo uro. Nato jim pove, da so v 14.
stol. nastale ure, ki so imele le en kazalec.
Študentka vpraša učence: ˝Ali lahko Učenci odgovorijo na
povemo, koliko je ura, če imamo le en vprašanje.
kazalec?˝
Študentka učencem razdeli ure z enim
kazalcem in jim pove: ˝Danes bomo delali
s takšnimi urami, kot so jih imeli včasih.
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Kazalec na uri predstavlja urni kazalec, Učenci nastavijo
vrtite pa ga lahko le v eno smer (v desno).˝ kazalec točno na
Študentka nato reče učencem: ˝Nastavite številko.
kazalec točno na številko.˝ Tudi študentka
nastavi kazalec na uri (ura je pritrjena na
tablo). Študentka pove učencem, da v
primeru, da je kazalec točno na številki, to
pomeni, da je ura točno toliko, kot kaže
ura.
Študentka nastavi uro tako, da kaže malo
čez številko, in vpraša učence: ˝Koliko Učenci odgovorijo
kaže ura?˝ Potem naredi enako, le da ura malo čez polno uro ali
kaže malo do polne ure.
Uro nato nastavi na sredino, tako da
kazalec kaže med dve uri in vpraša učence:
˝Koliko kaže ura?˝

malo do polne ure.
Učenci odgovorijo na
vprašanje.

ZAKLJUČNI

Študentka učencem reče: ˝Sedaj boste Učenci izvajajo
delali v paru. Najprej naj eden v paru dejavnosti v paru.

DEL

nastavi uro, drugi pa naj pove, koliko kaže,
pri tem uporabljajte izraze, kot so – ura je
osem, malo pred sedmo in malo čez osem.
Na tablo napiše še ostale dejavnosti in
učencem dá navodilo: ˝Ko končate eno
dejavnost, pojdite na drugo. Če je kaj
nerazumljivo, dvignite roko.˝
Študentka na tablo napiše še ostale
dejavnosti:
- En učenec opiše čas, drugi ga nastavi na
uri.
- En učenec postavi vprašanje, npr. Kdaj
vstaneš? Drugi pa odgovori tako, da
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nastavi kazalec na uri in pove, koliko je
čas.
- En učenec nastavi kazalec na uri in nato
vpraša partnerja, kaj bi počel ob tem času.
- Eden izmed učencev v paru nastavi uro
na modelu in drugi nastavi čas, ki kaže
npr. dve uri kasneje.

3. URA
UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO
Študentka: Simona Klemenčič
Učiteljica: Mirjam Rožič Pfajfar
Datum: 28. 3. 2013
Razred: 3. – 19 učencev
Predmet: matematika
Učna enota: Čas.
Ključne besede: minuta, ura, linearna ura, kid-klok ura.
Učni cilji:
- Učenci znajo odčitati čas in ga nastaviti na uri;
- učenci poznajo linearno in kid-klok uro.
Učne metode:
•

metoda pogovora,

•

metoda razlage,

•

metoda demonstriranja,

•

metoda praktičnih del.

Učne oblike:
•

frontalna oblika,

•

delo v paru.

Učna sredstva/pripomočki:
- frontalna ura, 12 ur z enim kazalcem.
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POTEK UČNE URE:
FAZA

DEJAVNOST UČITELJA

DEJAVNOST
UČENCA

Študentka
UVODNA

reče učencem: ˝Danes bomo Učenci dvignejo roko, ko

zopet izvedli dejavnost, kjer položite glavo menijo, da je minila ena

MOTIVACIJA na mizo, in ko boste mislili, da je minila minuta.
ena minuta, dvignite roko.˝
Študentka nato dvanajstim učencem dá
OSREDNJI

listek,

DEL

povezanih kock. Nato skupaj z učenci na

Ključni pojmi:

glas štejemo po pet, npr. 5, 10, 15 …

minuta, ura.

Nato učencem, ki imajo listke, reče, naj

na

katerem

je

narisanih

pet

Učenci na glas štejejo po
pet.

eden za drugim prinesejo listek na tablo in Učenci listke pritrdijo na
tablo, in sicer v vrsto.
jih pritrdijo tako, da bodo stali v vrsti.
Študentka vpraša učence: ˝Koliko skupin Učenci odgovorijo na
po pet je na tabli?˝
vprašanje.
Ko

učenci

odgovorijo

na

vprašanje,

študentka napiše spodaj število. Nato
vpraša učence: ˝Koliko pa je posameznih Učenci odgovarjajo na
vprašanja.
kock?˝ Tudi to število zapiše spodaj.
Študentka vpraša učence: ˝Ali se števila
kako povezujejo z uro? Kako?˝
Potem vpraša učence: ˝Ali bi lahko s
pomočjo tega traku povedali, koliko je
ura?˝ Dá jim en primer – kako bi povedali,
da je 20 minut čez 6. Študentka pove
učencem, da se taka vrsta ure imenuje
linearna ura.
Študentka nato preoblikuje listke tako, da
tvorijo krog (približek kid-klok ure).
Učencem pojasni, da imajo tudi števila na

63

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

uri enaka dva pomena, kot števila na tabli –
napisana števila stojijo kot oznake za pet
minut in kot imena za ure.
Učence spomni, da smo prejšnjo uro
uporabljali uro s krajšim kazalcem, danes
pa

bomo

kazalcem.

uporabljali

uro

z

Študentka

vpraša

daljšim
učence:

˝Katere številke bomo uporabili, da bomo
lahko povedali, kam kaže daljši kazalec?˝

Učenci

odgovorijo

na

vprašanje.

Nato jim pove, da si lahko pomagamo
tako, da si zapomnimo, da se daljši kazalec
mora stegniti bolj daleč, zato kaže na
zunanje številke, krajši kazalec, pa manj,
zato kaže na notranja števila.
Nato študentka nastavi 30 minut čez polno
uro in vpraša učence, koliko je ura.
Nato nastavi različno število minut čez
polno uro. Nastavi različno velika števila.
Študentka spodbuja učence, da uporabljajo
učinkovitejši način štetja (po pet skupaj,
nato po ena).
Študentka nato učencem pokaže frontalno
uro z obema kazalcema. Učencem pokaže,
kako se premika minutni kazalec, ko
premaknemo eno uro naprej. Študentka
usmeri kazalec točno na številko in vpraša
učence, kam kaže kazalec. Nato usmeri
krajši kazalec med dve števili in vpraša
učence, kje je daljši kazalec. Študentka na
uri nastavi naslednje primere: 4:10, 4:20,
8:45, 12: 58.
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ZAKLJUČNI

Učenci v paru vadijo z uro, ki ima dva Učenci delajo v paru.

DEL

kazalca. Študentka da navodila: ˝Sedaj
boste delali v paru, en učenec naj nastavi
uro, drugi pa naj pove, koliko kaže, nato
vlogi zamenjata.˝

4. URA
UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO
Študentka: Simona Klemenčič
Učiteljica: Mirjam Rožič Pfajfar
Datum: 29. 3. 2013
Razred: 3. – 19 učencev
Predmet: matematika
Učna enota: Čas.
Ključne besede: deli celote – četrtina, polovica, tri četrtine;
digitalna ura, analogna ura, zapis ure,
Učni cilji:
- Učenci poznajo dolžino sekunde, minute in ure ter odnose med njimi;
- učenci poznajo dele celote ure (četrtina, polovica, tri četrtine).
Učne metode:
•

metoda pogovora,

•

metoda demonstracije.

Učne oblike:
•

frontalna oblika,

•

individualno delo.

Učna sredstva/pripomočki:
- frontalna ura, učni listi.
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POTEK UČNE URE:
FAZA

DEJAVNOST UČITELJA

DEJAVNOST
UČENCA

UVODNA

Študentka z učenci na začetku ure preveri Učenci preverjajo

MOTIVACIJA pravilnost rezultatov na učnem listu, ki so rezultate.
ga reševali prejšnjo uro matematike.
Študentka nato spomni učence na dele
OSREDNJI

celote, na tablo nariše krog in vpraša Učenci odgovorijo na

DEL

učence: ˝Koliko je ena četrtina kroga?˝ vprašanje.

Ključni pojmi:

Nato eden izmed učencev to nariše na

deli celote.

tabli. Študentka reče učencem: ˝Odprite Učenci odprejo zvezke
delovne zvezke in napišite naslov Deli in zapišejo naslov.
celote in ura.˝
Študentka reče učencem: ˝Katero število
minut

bi

predstavljalo

polovico

na

analogni uri? Katero četrtino? Kaj pa tri

Učenci odgovarjajo na
vprašanja.

četrtine?˝
Nato učenci v zvezek napišejo:

Učenci zapišejo dane

- Četrt čez tri pomeni, da je ura četrt ure stavke v zvezek.
čez tretjo uro ali 3:15.
- Pol sedmih pomeni, da je ura pol ure več
kot 6.00 ali pol ure manj kot 7.00. Ura je
6:30.
- Tri četrt čez deset pomeni, da je ura
četrt ure manj kot 11.00.
=
- četrt do enajstih pomeni, da manjka 15
minut do 11.00.
OSREDNJI

Nato

DEL

zapisujemo digitalno uro. Pokaže jim nekaj Učenci odgovorijo na
primerov digitalnih ur in prikazanega časa vprašanje in utrdijo

Digitalna ura.

študentka

vpraša
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na njih. Učenci so že prejšnje ure znanje o zapisovanju in
samodejno omenjali tudi digitalno uro, odčitavanju z digitalne
zato tu le ponovijo, kar so slišali tekom ure.
poučevanja.

Če se učenci ne spomnijo,

kako bi zapisali uro, potem jim študentka
to razloži. Študentka učencem pove tudi to,
da prvi dve številki predstavljata ure, drugi
dve pa minute in da ničle ne beremo, če je
le-ta v dvomestnem številu zapisana na
prvem mestu. Nato študentka z učenci Učenci utrdijo
ponovi tudi to, kako odčitamo čas z odčitavanje časa iz
analogne ure (krajši kazalec kaže ure, analogne ure.
daljši pa minute).
ZAKLJUČNI
DEL

Nato študentka reče učencem: ˝Sedaj Učenci rešijo naloge v
odprite delovne zvezke in rešite nalogi 5. delovnem zvezku in
in 6. na str. 45. Ko končaš, dvigneš roko, naloge na delovnem
da preverim ali so rezultati pravilni. Nato listu.
rešuješ delovni list.˝
Če učenci rešijo tudi delovni list, potem
jim reče, naj odprejo zvezek, na tablo pa
napiše nekaj primerov. Študentka pokaže
primer na frontalni uri, učenci pa v zvezek Učenci zapisujejo
napišejo, koliko je ura dopoldne in koliko rezultate v zvezek.
popoldne.

- Četrt čez štiri pomeni, da je ura 15 minut več kot 4.00;
- pol sedmih pomeni, da je ura pol ure več kot 6.00 ali pol ure manj kot 7.00;
- četrt do petih pomeni, da manjka 15 minut do 5.00.
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UČNI LIST:
Na črto zapiši, koliko je ura. Oglej si primer.

Ura je 4.00

Na črto zapiši, koliko je ura. Oglej si primer.

Ura je 4.00
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5. URA
UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO
Študentka: Simona Klemenčič
Učiteljica: Mirjam Rožič Pfajfar
Datum: 2. 4. 2013
Razred: 3. – 19 učencev
Predmet: matematika
Učna enota: Čas.
Učni cilji:
-

učenci poznajo pojme, povezane s časom;

-

učenci znajo odčitati čas in ga zapisati;

-

učenci poznajo 12- in 24-urni način zapisovanja časa;

-

učenci poznajo analogno in digitalno uro.

Učne metode:
•

metoda dela z besedilom,

•

metoda praktičnih del,

•

metoda pogovora.

Učne oblike:
•

individualna,

•

frontalna.

Učna sredstva/pripomočki:
-

preizkus znanja, učni list.

POTEK UČNE URE:
FAZA

DEJAVNOST UČITELJA

DEJAVNOST
UČENCA

UVODNA

Študentka najprej vpraša učence, če imajo

MOTIVACIJA še

kakšno

vprašanje

v

povezavi

Učenci izpostavijo

z težave, v kolikor jih

odčitavanjem in zapisovanjem časa ali z imajo.
razumevanjem katerega od pojmov, ki so
jih spoznavali tekom učenja. Seveda v Učenci skupaj s
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primeru, da se pojavi kakšno vprašanje. študentko na kratko
Nato na kratko ponovijo odčitavanje iz ponovijo že usvojeno
znanje.

analogne in digitalne ure.
Študentka reče učencem: ˝Danes boste
OSREDNJI
DEL

ponovno rešili preizkus znanja, ki ste ga
reševali že prvo uro matematike. Od

Reševanje

takrat ste se veliko naučili, zato reševanje

preizkusa

ne

znanja.

vprašanja, saj smo vse, kar je v preizkusu

bo

težavno.

Odgovorite

na

Učenci poslušajo
navodila za reševanje
preizkusa znanja.

vsa

spoznali in utrjevali tekom celotnega
tedna. Najprej bomo izvedli minutno
dejavnost, v kateri boste glave položili na
mizo, dala bom znak za pričetek minute,
vi pa dvignite roko, ko menite, da je ena

Učenci izvajajo minutno
dejavnost.

minuta minila.˝
Študentka učencem razdeli liste. Najprej
izvedejo minutno dejavnost, nato pa učenci
pričnejo reševati ostala vprašanja.
Študentka jih opozori, naj potem, ko bodo
končali, dvignejo roko.
OSREDNJI
DEL
Reševanje
učnega lista.

Ko učenci končajo z reševanjem preizkusa
znanja, jim študentka razdeli učni list. Učenci rešujejo učni list.
Učenci pa v tišini nadaljujejo z delom. Ko
večina učencev konča, pregledajo tiste Učenci pregledajo rešene
naloge na učnem listu, ki jo je večina naloge na učnem listu in
učencev že rešila, ostalo rešijo za domačo izpostavijo morebitne
nalogo. Študentka vpraša učence, če so nejasnosti.
imeli pri reševanju preizkusa znanja ali
učnega lista kakršnekoli težave. Če učenci
odgovorijo pritrdilno, študentka s pomočjo
ostalih učencev razreši problem.
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ZAKLJUČNI

Na koncu se študentka vsem učencem
u

DEL

zahvali za sodelovanje in pridno delo
tekom celega tedna.

Učenci
čenci se poslovijo od
študentke.

UČNI LIST – UTRJEVANJE
1. Dopolni besedilo z ustreznimi časovnimi enotami:
Jan je prvošolček.
ek. Star je 6 __________.
Za pot od doma do šole porabi 8 ___________.
Na urniku ima vsak dan 4 ___________ pouka.
Za pisanje domačee naloge porabi 20 ___________.
2. K zapisom v tabeli dodaj ustrezen čas:
1 teden, 2 meseca, 3 mesece, 6 let.
Prvomajske počitnice.
Letni čas pomlad.
Poletne počitnice.
Dojenček
ek postane prvošolec.

3. Na črto zapiši, koliko kaže ura dopoldne in koliko popoldne. Glej primer.
DOPOLDNE: 2.00
POPOLDNE:
OPOLDNE: 14.00
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4. Dopolni zgodbo tako, da na črto zapišeš, koliko je ura.

Marjetka vstane ob

________________. Najprej gre v kopalnico, nato pa na

zajtrk v kuhinjo. Čez
ez pol ure ________________ jo na avtobusni postaji pobere avtobus.
Četrt čez
ez osem _______________se pouk prične,
pri ne, ob poldne _________________ pa konča.
kon

Po šoli se Marjetka z avtobusom
avtobu
odpelje domov, saj jo ob

mizi čaka kosilo. Ob

________________ na

_______________________ prične
ne delati domačo
doma nalogo.

Rešuje jo tri četrt
etrt ure _______________________. Preostanek popoldneva se Marjetka igra s

svojo sestrico. Ob

___________________ poje večerjo,
erjo, se umije, čez eno uro pa se

odpravi spat ____________________.

5. V razpredelnici dopolni, kar manjka:
2.15

Četrt čez
ez dve (dopoldne).

19.45
Pol šestih (dopoldne).
12.30
Četrt čez
ez deset (popoldne).
1.45
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6. Nariši urne kazalce tako, da bo ura kazala čas, ki je zapisan.

UČENJE O ČASU
ASU PRI SLOVENŠ
SLOVENŠČINI:
1. URA
UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO
SLOVENŠ
Študentka: Simona Klemenčič
Klemen
Mentorica: Mirjam Rožič Pfajfar
Datum: 28. 3. 2013
Razred: 3. – 19 učencev
encev
Predmet: slovenščina
Učna tema: Kajetan Kovič:
Kovič Maček Muri.
Učni cilji:
-

Učenci
enci izražajo svoje doživetje, čustva,
ustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri
poslušanju;

-

učenci
enci obnavljajo zgodbo tako, kot so jo slišali;
slišali

-

učenci
enci znajo urediti
ured dane dogodke v pravilno časovno
asovno sosledje.

Učne metode:
-

metoda pogovora,,

-

metoda dela z besedilom,
besedilom

-

metoda razlage.

Učne oblike:
-

frontalna oblika,

-

individualno delo.
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Učna sredstva/pripomočki:
-

slikanica Maček Muri, listi s stavki o dnevu Pedenjpeda.

Literatura:
-

Kovič, K. (2009). Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga.

-

Grafenauer, N. (2008). Pedenjped. Ljubljana: Mladinska knjiga.

POTEK UČNE URE:
FAZA

DEJAVNOST

DEJAVNOST UČITELJA

UČENCA
UVODNA

Študentka reče učencem: ˝Prebrala

MOTIVACIJA

vam bom uganko, kdor pozna
odgovor, naj dvigne roko.˝
UGANKA: Rada prede, rada spi, Učenci ugibajo rešitev
sladko mleko ji diši, če se pes podi uganke.
za njo, hitro spleza na drevo.
a) krava
b) opica
c) mačka.
Študentka

vpraša

učence:

˝Ali

poznate kakšno knjigo, ki opisuje
dan mačka?˝
Če

se

učenci

ne

spomnijo,

študentka prične peti: ˝Ko zapoje Učenci odgovorijo na
zvonček

v

uri,

prebudi

se vprašanja.
________.˝ Študentka pusti, da
učenci dokončajo stavek.
OSREDNJI DEL:
(napoved besedila,

Nato vpraša učence: ˝Kdo je avtor
te slikanice?˝ (Kajetan Kovič)

urejanje zaporedja Študentka nato na tablo pritrdi
dogodkov)

posamezne stavke (v prilogi 2).
Učencem reče: ˝Kako bi stavke na
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tabli razvrstili tako, da bi dobili
zaporedje dogodkov, ki opisujejo,
kako je Maček Muri preživel svoj
dan. Kaj se je zgodilo najprej? –
prosim dvigujte roke.˝
Študentka nato z učenci oblikuje
pomagajo urediti
zaporedje dogodkov. Tudi če ni Učenci
stavke tako, da si
čisto pravilno, jih ne popravlja.
časovno sledijo v
Potem jim reče, naj se umirijo,
naslonijo na svoje stole in dajo vse pravilnem zaporedju.
iz rok, nato jim prebere Mačka
OSREDNJI DEL:
(interpretativno

Murija. Ob branju jim kaže slike v Učenci poslušajo Mačka
Murija.
knjigi.

branje, izražanje

Po

doživetij, razlaga

podoživijo besedilo in si uredijo

neznanih besed,

vtise o njem, nato pa učence

vprašanja za

vpraša:

razumevanje)

-

branju

počaka,

˝Kakšna

se

vam

da

je

učenci

zdela

pravljica? Jo je kdo izmed vas Učenci odgovarjajo na
slišal prvič?˝

vprašanja.

- ˝Ali smo pravilno uredili dogodke
v Murijevem dnevu?˝
- ˝Kakšen je Maček Muri? Kaj je
po poklicu?˝
-

˝Kako

se

imenuje

mesto,

v katerem živi?˝ (Mačje mesto)
- ˝Mačka Murija vsako jutro zbudi
budilka. Kaj počne potem? Kam se
odpravi na zajtrk?˝ (pomane oči,
vzdigne rep, hitro vstane, postelje
posteljo, pokrtači suknjo; gre na
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zajtrk v krčmo Pri veseli kravi.)
- ˝Kje je Muri kosil in koga je
povabil na kosilo?˝ (v gostilni Pri
črnem mačku, Muco Maco)
-

˝Kako

je

pisatelj

opisoval

prebivalce Mačjega mesta? Komu
so njihove trgovine in življenje
podobni?˝ (ljudem)
- ˝Kam gre Muca Maca po kosilu?
Koga obišče?˝ (na obisk
k prijateljici Mici)
- ˝Kdo igra nogometno tekmo?
Kakšen je rezultat? S kom se
odpravi Muri na vrček mleka?˝
(kluba

Mačkon

in

Mucek;

z Mavom)
- ˝Kako pa je naslov knjige, ki jo
Muri vsak večer piše?˝ (Mačja
knjiga)
- Ali katere izmed besed v knjigi ne
razumete? (točajka, vlečti dreto,
maček v žaklju)
Študentka
OSREDNJI DEL:
(samostojno
urejanje zaporedja
dogodkov)

nato

reče

učencem:

˝Sedaj odprite zvezke in napišite Učenci odprejo zvezke in
naslov Dan Pedenjpeda, razdelila vanje v pravilnem
vam bom listke s povedmi o zaporedju pritrdijo
Pedenjpedu, razrežite listek na stavke, ki opisujejo dan
posamezne

povedi

in

jih

v Pedenjpeda.

pravilnem zaporedju prilepite v
zvezek.˝
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Študentka

že

vmes

pregleduje

zvezke, da se prepriča, da učenci
povedi pravilno prilepijo.
ZAKLJUČEK:
(učenci v
pravilnem vrstnem
redu opišejo svoje

Študentka

nato

reče

učencem: Učenci v zvezke

˝Sedaj pa v zvezke napišite naslov napišejo, kako si dogodki
Moj dan in tudi sami opišite svoj sledijo v njihovem
vsakdanjiku.

dan.˝

dogodke preko

Če učenci ne uspejo dokončati v

dneva)

šoli, dokončajo za domačo nalogo.

2. URA
UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO
Študentka: Simona Klemenčič
Mentorica: Mirjam Rožič Pfajfar
Datum: 29. 3. 2013
Razred: 3. – 19 učencev
Predmet: slovenščina
Učna tema: Vladimir Škutina: Kje prebiva čas.
Učni cilji:
-

Učenci izražajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri
poslušanju;

-

učenci obnavljajo zgodbo tako, kot so jo slišali;

-

učenci s pomočjo danih besed napišejo zgodbico.

Učne metode:
-

metoda pogovora,

-

metoda dela z besedilom,

-

metoda razlage.

Učne oblike:
-

frontalna oblika,

-

individualno delo.
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Učna sredstva/pripomočki:
-

prenosni računalnik, posnetek s pravljico.

Literatura:
-

http://tvslo.si/predvajaj/skutina-vladimir-kje-prebiva-cas/ava2.157446590/

POTEK UČNE URE:
FAZA

DEJAVNOST UČITELJA

DEJAVNOST
UČENCA

UVODNA

Študentka reče učencem: ˝Ta teden Učenci razmišljajo o času

MOTIVACIJA

smo se že veliko pogovarjali o času. in odgovarjajo na
Zanima me, kaj vi mislite, kaj je čas? vprašanja.
Kako zgleda čas? Kje mislite, da čas
prebiva? Na katero stvar najprej
pomislite, ko slišite besedo čas?˝
Študentka reče učencem: ˝O tem,
kakšen je čas in kje prebiva, se je
spraševala

tudi

deklica

Karin.

Poslušajte, ali je izvedela, kako zgleda
in kje živi.˝
OSREDNJI DEL:

Študentka reče učencem: ˝Sedaj se
naslonite nazaj in pozorno

(napoved besedila,
interpretativno
branje – posnetek,
izražanje doživetij)

Učenci poslušajo
pravljico.

poslušajte.˝
Študentka na prenosnem računalniku
predvaja pravljico:
http://tvslo.si/predvajaj/skutinavladimir-kje-prebivacas/ava2.157446590/
Ko se pravljica konča, študentka
počaka, da si učenci uredijo vtise o
pravkar slišani pravljici.
Nato vpraša učence:
˝Vam je bila zgodba všeč? Zakaj? Kaj
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vprašanja.

ste si najbolj zapomnili?˝
Nato učenci odgovarjajo na vprašanja
OSREDNJI DEL:

in pripovedujejo zgodbo:

(vprašanja za

Kako je bilo ime deklici, ki se je

razumevanje)

spraševala, kje živi čas? S kom je
Karin živela? (Karin, z mamico in

Učenci

odgovorijo

na

vprašanja.

očkom)
Študentka vpraša učence: ˝Kaj mislite,
kaj pomeni fraza: Čas je pošast, ki
ljudem pobere vse, kar jim je zjutraj

Učenci odgovarjajo na
vprašanja.

dala?˝
OSREDNJI DEL:
(učenci po spominu
naštevajo besede,
pisanje zgodbe)

Nato jih vpraša: ˝Katere besede, ki
vsebujejo besedo čas, ste slišali v Učenci naštevajo besede,
pravljici? Lahko tudi besedne zvezo.˝ ki vsebujejo čas.
˝Katere besede še poznate?˝
Vse besede zapiše na tablo:
(časopis, skrajni čas, nimam časa,
ustaviti čas; časnik, časomer …)
Nato razširijo in zapišejo tudi besede,
ki so povezane s časom (pozen,
dopoldne, popoldne, zjutraj, opoldne,
zvečer …)

ZAKLJUČEK:
(učenci napišejo,
kdaj bi si želeli, da
se čas ustavi)

Študentka reče učencem: ˝Sedaj pa
odprite zvezke in napišite, za kateri Učenci opišejo dogodek,
dogodek bi si želeli, da se čas ustavi. ko bi si želeli, da se čas
Pri tem porabite čim več besed, ki ustavi. Poskušajo
vsebujejo

besedo

čas.

Naslov: uporabiti besede o času

Trenutek, ko bi želel/-a, da se čas tudi v svoji zgodbi.
ustavi.˝
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UČENJE O ČASU PRI SPOZNAVANJU OKOLJA:
1. URA
UČNA PRIPRAVA
Študentka: Simona Klemenčič

Mentorica: Mirjam Rožič Pfajfar

Šola: OŠ Poljane

Razred:

Predmet:

Tema: Čas.

Datum: 27. 3. 2013

3.

Spoznavanje okolja

Enota: Na gradu.

Cilji:
-

Učenci poznajo in vrednotijo spremembe v svojem kraju;

-

učenci poznajo pomen dediščine.

Učne metode: delo z besedilom, pogovor, razlaga.
Učne oblike: frontalna, individualna, delo v paru.
Učna sredstva: knjige iz knjižnice OŠ Poljane (o gradovih).
Ključne besede: grad, preteklost, sedanjost.
Literatura:
učbenik, delovni zvezek, priročnik.
POTEK UČNE URE:
učitelj

učenec

UVODNI DEL (motivacija):
Študentka reče učencem: ˝Prebrala vam bom
opis stvari, ki jo boste danes iskali. Ko preberem
prvi stavek, lahko dvignete roko in ugibate, kaj
imam v mislih, če ne boste ugotovili, vam
preberem naslednji stavek.˝
Opisi:
- stoji na hribu,
- zgrajen je iz kamna,
- ima obzidje,
- včasih so v njem živeli vitezi.
REŠITEV: Grad.
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OSREDNJI DEL:
Študentka pove učencem, da se bodo to učno uro
pogovarjali o gradovih. Nato jih vpraša: ˝Kje v
vaši okolici je najbližji grad? Ste si ga že

Učenci odgovorijo na vprašanje
(Škofja Loka).

ogledali?˝
Nato reče učencem: ˝Odprite učbenike na str.
21.˝
Učenci na glas, eden po eden, preberejo besedilo Učenci odprejo učbenik, preberejo
iz učbenika. Ko preberejo besedilo, študentka besedilo, opazujejo sliko in
vpraša učence: ˝Kaj še lahko opazite na sliki? odgovarjajo na vprašanja.
Kako danes opravljamo katero izmed prikazanih
opravil? (primer: na sliki perejo perilo na roke,
danes uporabljamo pralni stroj.˝
Ko se študentka pogovori z učenci, katera
opisujejo
dogodek
iz
opravila lahko opazijo na sliki, jim reče: ˝Sedaj Učenci
se razdelite v pare, izberite si dogodek, ki vam je srednjega veka, ki jim je najbolj všeč.
bil najbolj všeč. Podrobno opišite kaj so počeli. Pomagajo si s knjigami. Nato zapise
Pomagate si lahko s knjigami o gradovih in s predstavijo sošolcem.
pravljicami. Napišite, kako to opravilo/dejavnost
izvajamo danes. Napišite tudi, koliko časa so za
dejavnost porabili včasih, koliko pa danes. Nato
bo nekaj parov predstavilo svoj zapis ostalim
sošolcem.˝
ZAKLJUČNI DEL:
Študentka reče učencem: ˝Sedaj odprite delovne Učenci odprejo delovne zvezke in
zvezke na str. 42 in rešite 1. nalogo.˝
rešujejo naloge.
Česar ne dokončajo, rešijo za domačo nalogo.
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2. URA
UČNA PRIPRAVA
Študentka: Simona Klemenčič

Mentorica: Mirjam Rožič Pfajfar

Šola: OŠ Poljane

Razred:

Predmet:

Tema: Čas.

Datum: 27. 3. 2013

3.

Spoznavanje okolja

Enota: Na gradu.

Cilji:
-

Učenci znajo časovno opredeliti svoje dejavnosti;

-

učenci poznajo različne vrste ur.

Učne metode: razlaga, pogovor, praktično delo, demonstracija.
Učne oblike: frontalna, individualna, delo v skupini.
Učna sredstva: knjige iz knjižnice OŠ Poljane (osebe, zgradbe).
Ključne besede: merjenje, dolžina ure, frontalna ura.
Literatura: učbenik, delovni zvezek, priročnik

POTEK UČNE URE:
učitelj

učenec

UVODNI DEL (motivacija):
Študentka reče učencem: ˝Odprite učbenike na
str. 21 in na sliki poiščite uro, ki so jo
uporabljali v preteklosti in ki jo uporabljamo še

Učenci odgovorijo na vprašanje
(sončna ura).

danes. Kako se imenuje?˝
OSREDNJI DEL:
Študentka

vpraša

učence,

katere

ure

so

uporabljali v preteklosti in so jih že spoznali pri
matematiki. Nato študentka vpraša učence:
˝Kako so sploh izumili ure, zakaj so jih Učenci odgovarjajo na vprašanja.
potrebovali?˝
Študentka nato razloži učencem, da so na
Kitajskem včasih uporabljali sveče, v katere so
naredili zareze in ko je sveča pogorela od ene do
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druge zareze, je to pomenilo, da je minila ena
ura. Nato študentka vpraša učence: ˝Ali so bile
takšne ure natančne? Kaj vse je lahko vplivalo
na dolžino ure?˝ (debelina sveče, veter, velikost

Učenci odgovorijo na vprašanje.

plamena …).
Ko učenci odgovorijo na vprašanja, jih študentka
preko pogovora pripelje do tega, da si dolžine ur
med seboj niso bile enake, zato so Grki uvedli 60
minut – kot enotno dolžino ene ure. Najprej so
ljudje različno merili čas, nato pa bolj enotno z
uporabo sončnih in vodnih ur. Študentka učence
vpraša tudi to, kako dolg je en dan. Razloži jim,
da so dan pričeli zapisovati in meriti kmetje, saj
so si tako pomagali pri tem, da so vedeli, kdaj
morajo pobirati določene pridelke.
Študentka vpraša učence, katere ure že poznajo, Učenci

spremljajo

razlago,

če

nato jim jih nekaj predstavi:

katero uro že poznajo, sodelujejo

- sončno uro,
- peščeno uro,

pri razlagi.

- vodno uro …
Študentka slike ur pritrdi na tablo, nato pa reče
učencem: ˝Kaj so po vašem mnenju prednosti in
slabosti prikazanih ur?˝ Odgovore učencev
študentka napiše pod ustrezno sliko ure.
Nato učenci ustno naštejejo še druge vrste ur, ki
jih poznajo: ročna, stenska ura, ura na zvoniku,
digitalna ura …
Študentka nato reče učencem: ˝Odprite zvezke, Učenci odprejo zvezke, nalepijo
nalepite slike ur, spodaj pa s table prepišite slike in prepišejo prednosti ter
prednosti in slabosti posamezne ure. Nato si slabosti pod njimi. Nato si izberejo
izberite eno uro in napišite par povedi, kako ura eno uro in napišejo par povedi o
tem, kako ura deluje.

deluje.˝
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ZAKLJUČNI DEL:
Študentka učencem
encem razdeli učne
u
liste, na katerih
učenci
enci obkrožijo odgovor, ki se jim zdi

Učenci rešijo učni
čni list.

pravilnejši.

-

SLIKE UR:

SONČNA URA

PEŠČENA URA
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VODNA URA

UČNI LIST:

-

Obkroži odgovor, ki se ti zdi bolj pravilen:
1. Marko se v šolo vozi:

10 sekund

10 minut

2. Lupljenje pomaranče traja:

2 sekundi

2 minuti

3. En udarec z nogo ob tla traja:

1 sekundo

1 minuto

4. Zehanje traja:

4 sekunde

4 minute

2 sekundi

2 minuti

55 sekund

55 minut

5. Da nekomu poveste svoje ime, traja:
6. Umivanje zob traja:

3. URA
UČNA PRIPRAVA
Študentka: Simona Klemenčič

Mentorica: Mirjam Rožič Pfajfar

Šola: OŠ Poljane

Razred:

Predmet:

Tema: Čas.

Datum: 29. 3. 2013

3.

Spoznavanje okolja

Enota: Na gradu.

Cilji:
-

Učenci poznajo znane osebe ali zgradbe svojega kraja;

-

učenci vedo, da so s krajem povezane nekatere znane osebnosti;

-

učenci spoznajo pomen dediščine.
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Učne metode: razlaga, pogovor, praktično delo, demonstracija.
Učne oblike: frontalna, individualna, delo v skupini.
Učna sredstva: knjige iz knjižnice OŠ Poljane (osebe, zgradbe).
Ključne besede: znane osebe, zanimive zgradbe.
Literatura: učbenik, delovni zvezek, priročnik
POTEK UČNE URE:
učitelj

učenec

UVODNI DEL (motivacija):
Študentka učencem na tablo nariše rebus, nato pa
jim reče, naj ga poskušajo rešiti.
Rešitev: Cvetje v jeseni.
Študentka nato vpraša učence: ˝Kdo je napisal

Učenci odgovorijo na vprašanja.

knjigo Cvetje v jeseni? Ali poznate še katero
knjigo, ki jo je napisal ta avtor? ˝
OSREDNJI DEL:
Študentka vpraša učence: ˝Ali poznate še katero

Učenci odgovorijo na vprašanje.

znano osebo, ki je živela v Poljanah?˝
Če učenci ne vedo, študentka pomaga – slikar
(Ive Šubic). Učenci povejo, če poznajo še koga.
Študentka

vpraša učence: ˝Katere pomembne

zgradbe so še v vaši okolici?˝ (dvorec na Učenci odgovorijo na vprašanje.
Visokem, cerkev sv. Martina).
˝Kdo je živel v dvorcu na Visokem? Ali poznate
še kakšne druge znane osebnosti v vašem kraju

Učenci odgovarjajo na vprašanja.

ali okolici? Ali si lahko ogledamo, kje so živeli?
So njihove hiše obnovljene?˝
Študentka vpraša učence: ˝Zakaj so znane Učenci odgovorijo na vprašanje.
osebnosti še danes pomembne za kraj, v katerem
živimo?˝
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(kraj po njih prepoznaven, privabi turiste …)
˝Razdelite se v 5 skupin po 4 oz. 5, na voljo
imate opise različnih oseb, izberite si enega od
njih in na list papirja narišite miselni vzorec in
vanj zapišite najpomembnejše stvari o tej osebi.
Na koncu se boste predstavili, predstavitev pa

Učenci po skupinah iščejo znane
osebe njihovega kraja ali zgradbe,
nato

pa

napisano

predstavijo

učencem.

lahko popestrite tako, da prikažete še kakšno
fotografijo izdelkov itd. Na voljo imate knjige, v
katerih je veliko fotografij, s katerimi si lahko
pomagate. ˝
ZAKLJUČNI DEL:
Študentka reče učencem: ˝Sedaj odprite delovne
zvezke na str. 43 in rešite 2. nalogo.˝

Učenci rešijo nalogo v delovnem

Česar ne dokončajo, rešijo za domačo nalogo.

zvezku.

87

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

9.2 PRILOGA 2: Povedi iz slikanice Mačka Murija
- Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se Maček Muri. S taco si oči pomane, vzdigne rep in hitro
vstane.
- Mačjo posteljo prezrači, mačjo suknjo pokrtači in na zajtrk se odpravi, v krčmo Pri veseli
kravi.
- Tam ga čaka stalna miza in točajka Muca Liza, ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od
peka.
- Ob jedači poglobi se Muri v mačje časopise, vse prebere brez razlike, tudi vejice in pike.
- Potlej plača in čez cesto gre na sprehod v Mačje mesto.
- Kosil bo v gostilni Pri črnem mačku, da mu ne bo dolgčas, je sklenil, da bo na kosilo povabil
prijateljico Muco Maco.
- Maček Muri je imel pred kosilom dve uri časa, zato se je odpravil na sprehod v mesto. Muca
Maca pa se je medtem napravila in se malo pred dvanajsto z mačjim avtobusom odpeljala v
mesto.
- Muri naroči za Maco cmoke in pečeno raco, zase pa kokošjo juho in govedino s prikuho.
- Popoldne je Muri s prijateljem Mavom sedel na mačjem stadionu. Danes je bila velika
tekma. Igrala sta nogometna kluba Mačkon in Mucek.
- Mav je od navijanja postal žejen in z Murijem sta odšla na mleko.
- Tako se Murijev dan v Mačjem mestu počasi končuje. Muri koraka proti vrtni ulici in
premišljuje, kaj bo danes zapisal v Mačjo knjigo.
- Ko zaspijo stare hiše, Muri Mačjo knjigo piše. S taco si podpira glavo, pije močno mačjo
kavo in šele opolnoči zadnjo piko naredi.
- Ob tej zaspani uri, v posteljo gre tudi Muri. Še budilko si navije in čez glavo se pokrije, in
potem do jutra spi, ko ga zvonček prebudi.

88

Klemenčič, S. (2013). Ugotavljanje učinkovitosti učnega pristopa za poučevanje izbranih časovnih pojmov.
Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

9.3 PRILOGA 3: Pedenjped
- Pedenjped se sam oblači, sam počeše in umije, čeveljčke si sam skrtači, sam se s čepico
pokrije.
- Kakor boben se pri kosilu napoka, niti hip ni praznih ust.
- Pedenjped v šoli rad prelistava kupe vsemogočnih knjig. Glasno bere, prikimava, vsem
nazorom brez razlik.
- Pedenjped v glasbeni šoli igra brez not, brez posluha in pomot.
- Pedenjped je po kosilu kar brez platna in palete s prstom, zmočenim v črnilu, upodobil tri
portrete.
- Zmerom bolj so težke veke, sen kot svinec lega nanje. V sami srajčki, brez obleke, zdaj
sprejema v goste sanje.
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9.4 PRILOGA 4: Preizkus znanja
1. Kako bi s svojimi besedami opisal, kaj je čas?
___________________________________________________________________________
2. Kdaj se dan konča? (obkroži pravilen odgovor)
a) Dan se konča, ko zaide sonce.
b) Dan se konča opolnoči.
c) Dan se konča, ko grem spat.
3. Kateri dan je bil včeraj? (obkroži pravilen odgovor)
a) torek
b) sreda
c) ponedeljek
4. Kateri dan bo pojutrišnjem? (obkroži pravilen odgovor)
a) četrtek
b) sreda
c) petek
5. Koliko časa traja en dan? (obkroži pravilen odgovor)
a) 12 ur
b) 20 ur
c) 24 ur
6. Koliko dni je v enem tednu? (obkroži pravilen odgovor)
a) pet
b) sedem
c) šest
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7. Podčrtaj pravilen odgovor: Krajši kazalec na stenski uri kaže URE/MINUTE. Daljši
kazalec na stenski uri kaže URE/MINUTE.
8. Uredi po vrsti, tako pod sličico napišeš ustrezno število (1., 2., ...)

_________

_________

_________

_________

_________

9. Kaj misliš, koliko časa traja dogodek? (Zapiši v minutah)

Umivanje zob traja _____________ min.

Nogometna tekma traja _____________ min.

10. Primerjaj dogodka v posameznem okvirčku in OBKROŽI dogodek, ki je daljši.

Pojem zajtrk.

Naredim en grižljaj.
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Skočim
im s kolebnico.

Plavam 50 metrov.

Obisk pri zobozdravniku.

Odmor za malico.

11. Izpolni preglednico. Oglej si prvi primer.

dopoldne

5:00

popoldne

17:00

12. Na črto
rto pod uro napiši ustrezno besedo (popoldne, zjutraj, opoldne, zvečer,
zve
dopoldne,
ponoči).

07:00

22:00
:00

12:00

17:00

__________

___________

___________

___________
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13. Nariši urne kazalce tako, da bo ura kazala čas, ki je zapisan.

07:10

23:30

14:45

14. Odgovori na spodnja vprašanja.
- Na katero številko bi kazal manjši kazalec na stenski uri, če je ura 18:00 popoldan?
____________________________________________.
- Ura je tri popoldan, na digitalni uri pa je zapis 13:00. Ali ura deluje pravilno?
____________________________________________.
- Je polnoč in stenska ura kaže 12:00. Koliko kaže digitalna ura ob takem času opolnoči?
____________________________________________.
15. Zapiši en dogodek, ki traja 5 minut, in en dogodek, ki traja pol ure.
5 minut:
Pol ure:
16. SKUPNO REŠEVANJE
Položite glavo na mizo, učiteljica bo dala znak, ko bo vključila štoparico, vi pa dvignite roko,
ko se vam bo zdelo, da je minila ena minuta.
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