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POVZETEK 

V svojem diplomskem delu sem preučevala vpliv joge in različnih masaž na učence pri učenju 

matematike. V teoretičnem delu sem izhajala z ustvarjalnega giba, nadaljevala pa s poglavjem 

Sproščanje, saj je ravno izvajanje različnih sprostitvenih tehink lahko predispozicija za bolj 

kvalitetno ustvarjanje. V poglavju z naslovom Sproščanje sem opisala nekaj sprostitvenih 

tehnik predvsem z vidika uporabnosti in koristnosti za učence. Ker sem se v empiričnem delu 

diplomskega dela osredotočila samo na dve tehniki, in sicer na jogo in masaže, sem jih v 

nadaljevanju opisala bolj podrobno. Jogijske vaje in masaže sem vključila v predmet 

matematika, ker so ravno pri tem predmetu učenci miselno zelo aktivni in imajo velikokrat 

težave z razumevanjem in sprejemanjem matematičnih vsebin. Menim, da ravno zato, preden 

začnejo z delom, potrebujejo neko sprostitev. Jogijske vaje sem v posamezne učne ure 

matematike vključila na začetku, različne masaže pa vmes med uro, in sicer po potrebi. 

Poučevala sem v 4. razredu. V vsakem razredu sem izvedla 17 učnih ur matematike. Obe 

sprostitveni tehniki sem izvajala samo v eksperimentalni skupini, v kontrolni skupini pa sem 

matematiko poučevala brez vključevanja teh tehnik. V empiričnem delu sem raziskovala, ali 

izvajanje joge in masaž vpliva na boljše sprejemanje in razumevanje matematičnih vsebin, ali 

pripomore k hitrejšemu napredovanju v znanju pri matematiki, ali so z izvajanjem teh tehnik 

učenci bolj osredotočeni na delo. Raziskovala sem tudi, ali izvajanje tehnik pripomore h 

krepitvi medsebojnih odnosov in izboljšanju razredne klime. Rezultati so pokazali, da so bili 

učenci eksperimentalne skupine bolj osredotočeni na delo, bolje so sprejemali in razumeli 

matematične vsebine ter hitreje napredovali v znanju, kot učenci kontrolne skupine. Hitrejši 

napredek v znanju je bil predvsem razviden iz rezultatov preverjanj znanja, saj so učenci 

eksperimentalne skupine v povprečju dosegli boljše rezultate, kot so jih učenci kontrolne 

skupine. Na podlagi raziskave sem ugotovila, da izvajanje joge in masaž ne vpliva na krepitev 

medsebojnih odnosov, vpliva pa na vzpostavitev boljše razredne klime.     

 

Ključne besede: sproščanje, joga, masaža, matematika, 4. razred  

 

 

 



THE IMPACT OF YOGA AND MASSAGES TO 

STUDENTS IN LEARNING MATHEMATICS 

ABSTRACT 

The thesis examines the influence of yoga and various massages on pupils while learning 

maths. The theoretical part, which is founded on creative movement, touches on relaxation in 

a separate chapter because different relaxation techniques can enhance creativity. The chapter 

dedicated to relaxation provides a description of several relaxation techniques with respect to 

their use and benefits they can offer to pupils. As we only focused on yoga and massage in the 

empirical part, the thesis gives a comprehensive description of the two techniques. We 

integrated yoga exercises and massage into maths lessons, where pupils have to be highly 

active mentally. As a result, they often encounter difficulties with understanding and grasping 

mathematical concepts. It is my personal belief that children need some relaxation before 

starting their lessons. We conducted yoga exercises at the beginning of the lesson, while 

massages were optional and could be given during the lesson. The experiment was conducted 

in two fourth grades of primary school, with 17 maths lessons given in each class. Both 

relaxation techniques were only applied in the experimental group. Maths lessons in the 

control group did not involve relaxation. In the empirical part we explored the following 

questions: do yoga and massages improve the perception and understanding of mathematical 

concepts; do they help expand mathematical knowledge; and are children more focused on the 

lessons owing to the two techniques. Moreover, we tried to determine whether yoga and 

massages contribute to better interpersonal relations and improve the atmosphere in the class. 

Results show that the pupils in the experimental group were more focused on their lessons. 

Their perception and understanding of mathematical content was better and their knowledge 

improved more rapidly than in the control group. Their progress was particularly visible in the 

assessment results, which indicated that the pupils from the experimental group generally did 

better than the pupils from the control group. Findings suggest that yoga exercises and 

massages do not improve interpersonal relationships. However, they do improve the 

atmosphere in the class. 

 

Keywords: relaxation, yoga, massage, mathematics, fourth grade  
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TEORETIČNI DEL 

1. UVOD   

Tempo današnjega življenja je velikokrat stresen tako za odrasle kot tudi za otroke, zato je 

zelo pomembno, da se znamo sprostiti, umiriti in pripraviti na premagovanje vsakodnevih 

obveznosti. Tehnik sproščanja se moramo zavestno naučiti in jih znati pravilno uporabiti, če 

želimo priti do želenega učinka.  

V teoretičnem delu sem najprej izhajala iz ustvarjalnega giba, saj bi lahko rekli, da nam 

sprostitvene tehnike pomagajo, da se skozi gibanje bolj ustvarjalno izražamo. Z izvajanjem 

različnih sprostitvenih tehnik se sprostimo tako fizično, kot tudi psihično, kar je dobra 

iztočnica za ustvarjanje. V naslednjem poglavju se podrobneje dotaknem teme sproščanje in 

opišem posamezne sprostitvene tehnike, predvsem z vidika uporabnosti in koristnosti za 

otroke. Ker v empiričnem delu raziskujem vpliv joge in masaž na učence, zadnji poglavji 

teoretičnega dela namenim jogi in masažam.  

Joga in masaža sta bili temeljni sprostitveni tehniki mojega empiričnega dela. V empiričnem 

delu sem preučevala vpliv teh dveh tehnik na učence pri učenju matematike. Predmet 

matematika sem si izbrala, ker menim, da so matematične učne vsebine večinoma zelo 

miselno zahtevne za otroke in jih je potrebno nanje pripraviti. Predpostavljala sem, da 

moramo, preden začnemo s poučevanjem določene vsebine in med samo učno uro, učence 

nekako razbremeniti, jim pomagati, da se sprostijo in umirijo, hkrati pa jih spodbuditi ter 

motivirati ob morebitnem padcu motivacije. Jogo in masaže sem vpeljala v posamezno uro 

ločeno od matematike. Jogijske vaje sem izvajala le na začetku ure, masaže pa vmes, po 

potrebi. 

Jogijske vaje in masaže sem že izvajala na praksi. Opazila sem, da imajo dober vpliv na 

učence, zato sem se odločila bolje raziskati to področje v svojem diplomskem delu. Ko sem 

pripravila načrt skupnega šolskega dela, sem vedela, da bomo skozi prakso vsi veliko 

pridobili, tako učenci kot jaz. Sama se včasih težko sprostim in umirim. Menim, da ima 

marsikdo med otroki enake težave. Izvajanje joge in masaž v razredu mi je predstavljalo velik 

izziv, zato sem se na vsako učno uro zelo dobro pripravila. Pri vsaki uri sem posebej 

poudarila, naj poizkusijo z izvajanjem joge in masaž tudi doma. Trudila sem se jim čim bolj 

približati obe sprostitveni tehniki in v njih vzbuditi veselje med izvajanjem.            
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2. USTVARJALNI GIB 

 

»Kar slišim, pozabim, 

kar vidim, si zapomnim, 

kar naredim, razumem in znam.« 

(Kitajski rek, Konfucij) 

 

Krofličeva (1992) opredeli ustvarjalni gib kot telesno dejavnost, ki sestoji iz gibanja in 

ustvarjanja. Gibanje je osnovna človekova potreba, ustvarjanje pa najvišja človekova potreba. 

Torej se ob ustvarjanju z gibanjem obe potrebi povežeta in dobita neko novo vrednost.  

Ustvarjalnost kot najvišja človekova potreba ima zelo širok pomen: lahko je dejavnost, 

lastnost in način mišljenja, sposobnost in osebnostna lastnost, lahko pa je ustvarjalnost 

delovanje, odpiranje in reševanje problemov, samo reševanje pa je usmerjeno k iskanju več 

možnih rešitev (divergentnost). Spontanost, radovednost, potreba po raziskovanju in po 

dosežkih, občutek zadovoljstva ob reševanju določenega problema so motivi, ki jih Krofličeva 

(1992) označi kot potrebne za ustvarjalno mišljenje, ustvarjalni proces.   

Po Guillfordu ločimo več faktorjev ustvarjalnega mišljenja, ki pa so pri posameznikih različno 

razviti. Kot najpomembnejši faktor je izpostavil izvirnost, sledijo mu fluentnost, fleksibilnost 

(prožnost mišljenja) in elaboracija (Guillford,  v Pečjak, 1987).       

Ustvarjalni gib sestoji iz ustvarjanja in gibanja, zato je smiselno, da nekaj besed namenim še 

gibanju. »Človekovo telo je ustvarjeno za gibanje (Vogelnik, 1993, str. 5).« Človek se giblje, 

»da preživi, da proučuje in spoznava svoje okolje, da se prilagaja okolju in ga spreminja, da 

vzpostavlja stike, komunicira (Allenbaugh, 1967, v Kroflič, 1999, str. 16).«  

Gibanje je Krofličeva (1992) poimenovala kot dogajanje v času in prostoru. »Vsako gibanje 

ima svoje trajanje, vsako gibanje pa obenem pomeni premik v prostor (Kos, 1982, str. 14).« 

Prostor moramo najprej aktivno raziskati, torej si ga ogledamo, se dotikamo različnih 

materialov v prostoru, zakričimo in prisluhnemo odmevu, hodimo, tečemo, se valjamo po 

prostoru, v prostoru poiščemo mesto, kjer se počutimo varni, oziroma najdemo mesto, kjer se 

počutimo izpostavljeni, v nevarnosti (Vogelnik, 1993). Ko prostor dobro raziščemo, lahko 

pričnemo ustvarjati z gibanjem.  
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Kosova (1982) pravi, da je gibanje povezano s čustvi, saj se ravno skozi ekspresivno gibanje 

in govorico telesa kažejo različna čustva. Posamezen gib označi kot znak oz. simptom za 

določeno čustvo, ki se izraža navzven (jeza, veselje, strah ipd.).  

Gibanje postane umetniški element, plesna kretnja oz. gesta, kadar z njim izražamo ideje 

čustvenega doživljanja, občutij, značilnosti vedenja. Tako gibanje je simbol človekovega 

hotenja. Plesalec torej z ustvarjanjem neke gibalne oblike »izraža iz vsakdanjosti posplošene 

oblike čustvovanj, občutenj, odnosov. Skupaj z navidezno dinamično podobo postane simbol 

(Kroflič, 1999, str. 29).«   

Ustvarjanje z gibanjem je način, s katerim se aktivno in telesno izrazimo, obenem pa lahko 

sproščamo nastale napetosti, ki jih prinese vsakdanje življenje (npr. stres, jezo, živčnost), te 

pa se prenašajo od staršev na otroke in obratno. Vsi smo izpostavljeni vsakdanjim napetostim, 

zato se moramo znati umiriti in sprostiti na ustrezen način, da se čim bolj izognemo prenosu 

teh napetosti na naše otroke in prijatelje. »Plesati iz jeze ali iz veselja, iz ljubezni ali žalosti 

povečuje našo sposobnost izražanja čustev (Vogelnik, 1993, str. 6).« Gibe si na podlagi naših 

občutij sami izmišljamo, ustvarjamo, nato pa jih med seboj povezujemo v neko smiselno 

celoto. Pomembna je kakovost posameznega giba, izraznost, predvsem pa gre pri 

ustvarjalnem gibanju za dejavnost, ki poveže ljudi med seboj (prav tam). 

Osnovni namen ustvarjanja z gibanjem ni le spodbujati razvoj motoričnih sposobnosti, temveč 

prispevati tako k emocionalnemu, intelektualnemu in socialnemu razvoju otroka (Frostig, 

1970, v Kroflič, 1992).  

 

2.1  Pomen ustvarjalnega gibanja pri pouku – celostna metoda učenja in 

poučevanja 

Ustvarjalni gib kot izrazno sredstvo, kot sredstvo za učenje različnih vsebin, ne pa učenje 

koreografije na pamet, je osnovni cilj metode ustvarjalnega giba. Posebno pomembno je, da 

pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, na medsebojne odnose otrok v skupini in na lažje 

razumevanje dogajanja okoli sebe (Geršak, 2007).   

Otroci potrebujejo gibanje, zato jim potrebno ponuditi čim več možnosti, da se svobodno 

izražajo z gibanjem (Kroflič, 1999). V šoli je veliko statičnega načina poučevanja, kjer otroci 

večino časa sedijo pri miru, pridobivajo informacije, ki si jih morajo zapomniti, velikokrat pa 
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ne dobijo priložnosti, da se samo svobodno gibajo, da svoje ideje, mišljenje, občutja izrazijo 

skozi gibanje. Uvedba ustvarjalnega gibanja pri pouku jim to omogoči.  

»Otrokom je ustvarjanje z gibanjem naraven način izražanja, ki jih sprošča, zadovoljuje, 

osrečuje, tako v igri v vrtcu kot v igri pri pouku (Kroflič, 1992, str. 11).« 

Proces vzgoje in izobraževanja stremi k celostnemu razvoju otroka. Razumeti nekaj z umom 

in telesom je koncept celostnega učenja, ki je bil odkrit že v preteklosti (Kroflič, 1999). 

Zagovornik koncepta celostnega učenja je bil Konfucij, rojen leta 551 pr. n. š., filozofska 

stališča tega koncepta pa so se skozi čas spreminjala in porazgubila (Palajsa, 2009). V 

današnjem času se ponovno vračajo v vrtce in šole ter se kažejo kot uspešna.  

 Ustvarjalni gib spada med celostne metode učenja in poučevanja, kjer se v vzgojno-

izobraževalnem procesu prepletajo telesne, socialne, doživljajske in druge dejavnosti. Ta 

metoda omogoča, da se učenci gibalno izražajo individualno in skupinsko ter svobodno 

ustvarjajo med obravnavo posamezne učne vsebine. Metodo je mogoče uporabiti pri vsakem 

učnem predmetu (Kroflič, 1999, v Geršak, 2006). Ustvarjalni gib ima torej »funkcijo 

udejanjanja spoznavnih vsebin z doživljanjem in je sredstvo ustvarjalnega izražanja učnih 

vsebin (Kroflič, 1999, v Geršak, 2006, str. 61).« 

Posebej bi izpostavila pomen ustvarjalnega gibanja v skupini. Vogelnikova (1993) glede 

takega načina dela pove, da med večjim številom ljudi, ki se gibajo v istem prostoru, času in 

ritmu, medsebojno povezano, nastaja neka močna sila, ki jo posameznik težko preseže oz. jo 

lahko doseže le v daljšem časovnem intervalu. Avtorica poudari, da je ustvarjanje v skupini 

bolj vzpodbudno, medsebojni stik med udeleženci povzroči občutje solidarnosti, potrebe po 

pomoči, pozitivna čustva do soljudi. Sam proces ustvarjanja je organiziran tako, da vsi 

prisotni aktivno sodelujejo, si izmišljajo gibalno (plesno) koreografijo in med tem izzovejo 

marsikatero medsebojno reakcijo. Pri takem načinu dela se ne smemo osredotočiti le na 

končni izdelek, ampak tudi na delovni proces oz. dogajanje med delom, ustvarjanjem. 

Ključno je, da se posameznik med procesom spreminja in se razvija, krepi svojo samozavest 

in ga ni sram pokazati vseh svojih čustev pred gledalci oz. soustvarjalci samega procesa 

(dejanja).  

Raziskave Krofličeve (1992) kažejo, da se pojavi skupinsko ustvarjanje pri skupinski obliki 

dela. Učitelji, ki so izvajali delo v skupinah, so v svojih odgovorih glede na interpretacije 

učenčevih odzivov izpostavili, da učenci želijo in radi ustvarjajo v skupini, se dobro počutijo, 
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so sproščeni, motivirani in ustvarjalni. Navedli so tudi nekatere začetne težave, kot so npr. 

agresivnosti, sram, pomanjkanje samozavesti. Tem težavam se lahko skoraj v večini primerov 

izognemo, če izvajanje gibalnega ustvarjanja v skupini uvajamo postopno in z veliko mero 

senzibilnosti.           

Krofličeva (1999) pravi, da »z vključevanjem ustvarjalnega giba v pouk uvajamo v proces 

pouka celosten pristop, premoščamo tradicionalno dvojnost, povezujemo telesno z duševnim 

ter olajšujemo uresničevanje naslednjih značilnosti sodobnega pouka: 

 pouk kot celovit proces doživljanja, gibanja, spoznavanja; 

 pouk kot proces aktiviranja telesnih, čustvenih, razumskih in duhovnih zmožnosti 

učenca; 

 pouk kot proces razvijanja ustvarjalnega mišljenja, problemskega učenja, inovativnega 

učenja; 

 pouk kot proces oblikovanja ustvarjalnih stališč; 

 pouk kot proces komunikacije: besedne in nebesedne, vertikalne in horizontalne, 

enosmerne in dvosmerne, dialoške vzgoje, empatije, senzibilizacije skozi različne 

oddajnike in sprejemnike (vizualne, slušne, kinestetične); 

 pouk kot proces razvijanja kooperativnega učenja, skupinskega ustvarjanja, timskega 

dela; 

 pouk kot proces zadovoljevanja osnovnih duševnih potreb po moči, zabavi, svobodi, 

ljubezni; 

 pouk kot proces zadovoljevanja potrebe po igri, proces učenja skozi igro; 

 pouk kot proces ekološke vzgoje v najširšem smislu z večanjem občutljivosti in 

strpnosti do okolja, nežive, žive narave, sočloveka, soljudi (prav tam, str. 12).« 

 

2.2  Vloga učitelja pri poučevanju skozi metodo ustvarjalnega giba 

Kot sem že prej omenila, otroci potrebujejo gibanje, še zlasti v šoli. Učitelj oz. vzgojitelj se 

odloči, ali bo uvedel ustvarjalni gib v pouk ali ne. Če se odloči, da ga bo uvedel, nase 

prevzema odgovornost, da bo učencem pri pouku omogočil ustvarjalno gibanje in jih skozi 

gibanje tudi naučil nekih novih vsebin. Zavedati se mora, da bo pridobljeno znanje skozi 

gibanje trajnejše, učenci bodo bolj sproščeni, motivirani, ustvarjalni, razvijali bodo nove ideje 

in ustvarjalno reševali probleme.   
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Vloga učitelja pri pouku skozi ustvarjalni gib je, da spodbuja ustvarjalnost učencev, 

ustvarjalnost pa lahko spodbuja le, če jo zna prepoznati, prepozna pa jo, če je ustvarjalen tudi 

on sam.  

 

»McLeod in Cropley (1989) sta izpostavila naslednje značilnosti ustvarjalnega učitelja: 

 fleksibilna naravnanost; 

 domiselnost v iskanju novih gradiv in metod pri predstavljanju učne snovi otrokom;  

 v dobrih odnosih z učenci, še posebej upoštevajoč divergentno misleče učence; 

 nekonformna naravnanost in kritičnost v odnosih s kolegi; 

 kritičnost do sebe in do sistema, v katerem deluje (McLeod in Cropley, 1989, v 

Kroflič, 1999, str. 109).« 

 

Poučevanje skozi ustvarjalni gib za marsikaterega učitelja oz. vzgojitelja ni enostavno, 

predvsem zato, ker jim tak način dela ni poznan. Kar nekaj je smernic oz. napotkov, na 

kakšen način naj bi učitelj poučeval skozi metodo ustvarjalnega giba. Pri svojem delu naj bi 

se vzgojitelj oz. učitelj ravnal po naslednjih vzgojnih načelih: 

 »ustvarjati vzdušje spontanosti in zadovoljstva; 

 usmerjati otroke, da je zadovoljstvo odvisno od njihovega konstruktivnega vedenja; 

 uriti gibalne spretnosti in spodbujati ustvarjalnost; 

 prilagajati zahteve značilnostim otrok in skupine; 

 omogočiti otrokom izkušnjo uspeha in jih voditi tako, da ne doživljajo neuspeha 

(Frostig, 1970, v Kroflič, 1999, str. 124).« 

Med zapisanimi vzgojnimi načeli bi posebej izpostavila vsebino zadnjega, petega, kjer učitelj 

učencu omogoči, da skozi ustvarjanje z gibanjem doživi uspeh in ne neuspeha. Občutek 

uspeha potrebuje vsak otrok, še posebej tisti, ki je odrinjen s strani vrstnikov in je 

nesamozavesten. Pri gibalnem ustvarjanju ni napak, tekmovanja, temveč so le različne 

predstave, interpretacije posameznih otrok o obravnavani temi. Pomembno je, da učitelj to 

posebej izpostavi in učence na tak način navaja na medsebojno sodelovanje, nekofliktnost, 

strpnost, skupno dogovarjanje glede idej reševanja zastavljenih problemov. Vsaka ideja mora 

biti upoštevana s strani učencev posamezne skupine. Če učenec zna svojo idejo utemeljiti, se 

jo šteje oz. velja kot uspešna. 
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Učitelji lahko naredijo napako, ko od učencev zahtevajo, da sami ustvarjajo na določeno 

obravnavano temo, kjer so omejeni s časom. S takim pristopom se od učencev zahteva 

iznajdljivost, hitro reagiranje v določeni situaciji, kar lahko pri njih povzroči zmedenost, 

strah, učenci so pod močnim pritiskom, še posebej, če niso navajeni takega načina dela, 

posledično pa ne morejo doseči zastavljenih učnih ciljev. Priporočljivo je, da se učitelji dela 

lotijo na drugačen način, in sicer tako, da jasno izpostavijo določeno temo oz. problem, 

učencem pa dajo dovolj časa za razmislek in medsebojno dogovarjanje o idejah, rešitvah 

izbranega problema. Učitelji po potrebi ali na željo učencev nudijo pomoč in jih usmerjajo, a 

reševanje problemov prepuščajo njim. Tako omogočijo večjo produktivnost, ustvarjalnost 

učencev in v njih vzbujajo pozitivno naravnanost do takega  dela (Kroflič, 1999, 1992).  

  

2.3  Raziskave s področja uvedbe ustvarjalnega giba v pouk 

Krofličeva (1999) je v svoji raziskavi preučevala učinke postopnega uvajanja ustvarjalnega 

giba kot celostne metode v pouk in spodbujanja ustvarjalnosti skozi gibne dejavnosti pri 

pouku na razredni stopnji osnovne šole. Rezultati njene raziskave so pokazali, da učitelji 

vključujejo ustvarjalni gib v pouk na različne načine. Na podlagi njihovih odgovorov, ki so 

bili navedeni glede na odzive otrok, je oblikovala ključne ugotovitve, in sicer, da uvedba 

ustvarjalnega giba kot učne metode v pouk prispeva k večji ustvarjalnosti otrok. Otroci so bolj  

domiselni, spontani, sproščeni, želijo si ustvarjanja v skupini, aktivno sodelujejo s podajanjem 

svojih idej, ki pripomorejo k reševanju zastavljenih problemov. Največji problem pa se 

pokaže, ko učitelji dvomijo vase, v svojo ustvarjalnost, izobraženost na tovrstnem področju, 

posledično se počutijo nekompetentni, občutijo strah pred nepoznanim, dvomijo, da bodo 

učenci dojeli bistvo učenja skozi ustvarjalni gib in ne bodo ostali le v fazi igre. Ta problem je 

mogoče premostiti z raznimi pedagoškimi delavnicami ustvarjalnega giba, kjer učitelji 

pridobivajo potrebno znanje, razvijajo svoja ustvarjalna stališča, mišljenje in premagujejo 

strah pred novim načinom poučevanja.  

Iz raziskave Geršakove, Novakove in Tancigove, ki so na podlagi seminarskih nalog učiteljic 

in vzgojiteljic ugotavljale pozitivne učinke vključevanja ustvarjalnega giba v pouk, lahko 

razberemo, da je takega načina poučevanja deležnih samo 26,3 % otrok. Učiteljice, ki so se 

posluževale takega načina poučevanja, so izpostavile v skupini zadovoljstvo največji delež 

pozitivnih učinkov, skupini pa so glede na količino vsebine deležev sledile še naslednje 

skupine: sproščenost, pozitivni odnosi in telesna aktivnost. Negativnih učinkov skoraj ni bilo 
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prisotnih, učiteljice in vzgojiteljice so izpostavile le zadržanost. Ugotovile so tudi, da 

negativnih učinkov ni bilo več zaslediti po večkratnem izvajanju metode ustvarjalnega giba v 

razredu. Smiselno se mi zdi omeniti, da so se učiteljice pri poučevanju posluževale različnih 

sprostitvenih tehnik, kot so didaktične igre, vodena vizualizacija, ples, sprostitvene igre, 

gibanje ob pravljici. Te tehnike so jim pomagale pri umirjanju učencev, motivaciji, 

izboljšanju koncentracije v razredu oz. v skupini (Geršak, Novak, Tancig, 2005). S podobnim 

namenom sem jih uporabljala tudi sama, saj se mi zdi pomembno, da jih v razredu stalno 

izvajamo, še posebej pri učnih predmetih, kjer je miselni napor večji. Izvajamo jih lahko na 

začetku ure oz. kadarkoli, ko začutimo upad koncentracije.  
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3. SPROŠČANJE 

»Če se hočemo sprostiti, 

se moramo najprej zavedati razlike 

med sproščenostjo in napetostjo. 

Sproščenost nas polni z energijo, 

napetost nam jo jemlje …« 

(Srebot, Menih, 1994, str. 19) 

 

V današnjem času je tempo življenja zelo hiter. Velikokrat pozabimo nase, na svoje potrebe in 

mislimo le na to, kaj vse moramo še postoriti v določenem dnevu. Ne ustavimo se z 

namenom, da bi se odpočili, se odklopili od zunanjega sveta, zaradi napetosti, ki nas težijo, se 

lahko znesemo nad ljudmi okoli nas, torej smo povročitelji nepotrebih konfliktov. Vzrokov za 

nastanek te negativne napetosti je lahko veliko, najbolj pa je škodljivo, če v sebi kopičimo 

jezo oz. katera koli negativna čustva, saj bodo prej ali slej izbruhnila iz nas. To se pogosto 

zgodi v najbolj neprimernem trenutku oz. v najbolj neprimerni situaciji, v katero smo 

postavljeni. Do te situacije verjetno ne bi prišlo, če bi le nekaj minut svojega časa namenili 

nujno potrebni metodi, in sicer sprostitvi. Sprostitev potrebujejo vsi, tako odrasli kot tudi 

otroci, in sicer z namenom, da ponovno vzpostavijo stik s samim seboj in dosežejo notranji 

mir. 

Kaj sploh je sproščanje? Kako dosežemo neko stanje sproščenosti? Kaj sproščamo? Vprašanja 

se mi zdijo povsem na mestu, saj menim, da večina ob teh sprašanjih pomisli na sproščanje v 

smislu telesne vadbe. Pri sproščanju gre za sproščanje nastalih notranjih napetosti, stresa. Ko 

se sproščamo, opuščamo negativna, navadno še neizražena čustva (Kališnik, 2007).  

»Človek, ki je notranje napet ali v strahu, je praviloma tudi mišično napet. In obratno. Kdor 

učinkovito sprošča mišice, istočasno odpravlja tudi stres, zato doseže notranji mir, zaradi 

česar je tudi telesno zdrav (Hainbuch, 2011, str. 8).« Da lahko ponovno izpostavimo to 

notranje ravnovesje med umom in telesom, moramo začeti graditi na sebi, na svoji duševnosti, 

posledično pa bomo izboljšali tudi svoje zdravje  (prav tam, str. 9). 

Če želimo v življenju normalno funkcionirati, si moramo nujno vzeti nekaj časa zase, ki ga 

preživimo v miru in v popolni tišini. Ta čas je dragocen, čeprav si vzamemo le nekaj 

trenutkov, da se poglobimo vase, razmislimo o naših ciljih, željah. Če bomo sami zmožni to 
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storiti, bomo pozitivno in spodbudno vplivali tudi na naše otroke (Wilmes – Mielenhausen, 

1999).  

»Otroka popeljati k tišini pomeni: 

biti najprej sam sposoben tišine. 

Otroka popeljati k tišini pomeni: 

razmisliti o sebi. 

Otroka popeljati k tišini pomeni: 

zavedati se okolice, jo določati in spreminjati«. 

(Wilmes – Mielenhausen, 1999, str. 12) 

 

Začetnik progresivnega sproščanja mišic, Edmund Jacobson, je kot temeljne značilnosti 

globoke sprostitve izpostavil naslednje: pravilno dihanje, normalen utrip, sproščeni udi, mirne 

veke in osebni občutek prijetne umirjenosti. Vse našteto je podpomenka tako imenovanega 

naravnega človeškega stanja, katerega se moramo naučiti oz. to stanje ponovno izpostaviti, da 

lahko dosežemo popolno sprostitev (v Hainbuch, 2011).  

»Namensko sproščanje pomeni, da namerno in nadzorovano vplivamo na telesne procese in 

tudi na duševna občutja (Hainbuch, 2011, str. 10).«  

 

3.1  Vrste sprostitvenih tehnik 

Omenila sem že, da ima ustvarjanje z gibanje poleg drugih učinkov tudi sprostilni učinek, v 

okvir ustvarjalnega giba pa bi lahko uvrstili še veliko načinov oz. tehnik sproščanja, 

opredelila pa sem jih le nekaj. Naj še poudarim, da sem tehnike sproščanja opredelila 

predvsem z vidika uporabnosti in primernosti za otroke .  

 

 Vodena vizualizacija 3.1.1

Pri vodeni vizualizaciji se sproščamo brez fizične aktivnosti. Ko umirimo možgane, 

posledično umirimo celo telo. Pomembno je, da se koncentriramo, poglobimo in si 

pripovedovanje vodje slikovno predstavljamo sami pri sebi (scene, dejanja, predmete). Ključ 

za pomiritev in ustvarjanje pozitivnih občutkov v našem telesu so pomirjajoče, prijetne slike, 

kot na primer plaža, morje, ležanje na travi, tihi gozd, veliko vlogo pa ima tudi vodja, ki te 
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slike oz. dogajanje posreduje (Srebot in Menih, 1994). Preden prične s pripovedovanjem, 

mora otroke ustrezno pripraviti s kratkim uvodom, ki ga pove z normalnim glasom, nato 

začne s pripovedovanjem zgodbe tiho in počasi, s pomirjujočim glasom. Med odstavki je 

zaželeno, da vodja naredi nekaj premora in tako omogoči poslušalcem prepustitev lastni 

domišljiji. Na koncu otroke predrami in skupaj nadaljujejo z delom (Schmidt, 2012).        

Srebotova in Menihova (1994) izpostavita psihološke preizkuse, s katerimi so dokazali, da 

prijetni prizori oz. slike umirijo človeka že v desetih minutah. »Možganski valovi se 

upočasnijo in preidejo v t. i. alfa stanje: krvni tlak se zniža, srčni utrip se harmonizira, 

izločanje endokrinih žlez se uravna, po telesu kroži manj stresnih hormonov (Srebot in Menih, 

1994, str. 75).«      

Vodene vizualizacije nikoli ne izvajamo z otroki, če so prenapeti ali preutrujeni. Pred 

izvajanjem se morajo sprostiti. Pomembno je, da nas vmes nihče ne moti, saj jih samo tako 

lahko popolnoma umirimo. Priporočljive in učinkovitejše so krajše vizualizacije, ki jih lahko 

izvajamo večkrat na dan (Srebot in Menih, 1994). Otroke moramo postopno uvajati v tak 

način sprostitve, drugače le-ta ne bo dosegel svojega namena. Temo in zahtevnost zgodbe 

prilagajamo starosti ter razvojni stopnji otrok.  

Schmidtova (2012) je v lanskem letu, skupaj s študenti Pedagoške fakultete v Ljubljani, 

izvedla projekt na temo vodene vizualizacije. Rezultati tega projekta so bili zelo pozitivni. 

Pokazali so, da so učenci to metodo po večkratnem izvajanju sprejeli, bili so bolj umirjeni, 

sproščeni in osredotočeni.  

 

 Meditacija 3.1.2

»Meditacija je prastara pot ustavitve nemirnega delovanja možganov in vzpostavitve nadzora 

nad njimi. V meditaciji se osredotočimo na določeno stvar (dihanje, besedo, predmet, nič) in 

tako za nekaj časa umirimo delovanje možganov (Menih in Srebot, 1994, str. 73).«   

Za meditacijo veljajo podobne značilnosti kot za vodeno vizualizacijo, le da pri meditaciji ne 

potrebujemo nekih slikovnih predstav oz. prizorov (Menih in Srebot, 1994).  

Ko izvajamo meditacijo, je naše telo v popolnem mirovanju (Hainbuch, 2011). Smo v takšni 

poziciji, v kateri se počutimo sproščeno, udobno. Meditacijske vaje lahko delamo kjer koli, 
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leže ali sede, pomembno pa je to, da čutimo podlago v čim več točkah, odvisno od položaja,  

in se počutimo varni (Menih in Srebot, 1994).   

Otroci se s sposobnostjo meditacije že rodijo. Ta sposobnost je dobro opazna, ko se igrajo z 

eno igračo in se popolnoma posvetijo le igri z njo. Take osredotočene igre pa velikokrat niti 

ne moremo opaziti, saj ima danes večina otrok toliko igrač, nad katerimi nimajo več 

nikakršnega pregleda. Vzamejo eno igračo, ki pa se je že po nekaj minutah naveličajo in 

vzamejo drugo. Posledično se pogosto sploh ne znajo več igrati oz. se zamotiti, izgubijo 

sposobnost meditacije. Priporočljivo je, da skupaj z otrokom pregledamo njegove igrače, iz 

nabora pa sam izbere določene, ki ga zanimajo, ostale pa mi pospravimo na nevidno mesto 

(Wilmes – Mielenhausen, 1999). 

 

 Avtogeni trening 3.1.3

Avtogeni trenig je posebna metoda sproščanja, pri kateri sami pri sebi izgovarjamo stavke z 

določeno vsebino in posledično vplivamo nase. Najbolj znan stavek je: »Sem popolnoma 

miren«. Pri sebi lahko govorimo tudi kaj drugega (Hainbuch, 2011).  

Metoda avtogenega treninga je večinoma individualna. »Človeku pomaga, da se lahko 

kadarkoli in kjerkoli umiri in sprosti (Wilmes – Mielenhausen, 1999, str. 74).« S pomočjo te 

metode se lahko tudi nauči, kako si umiriti srce in v nelagodnih situacijah ohraniti »glavo na 

mestu« (prav tam).  

Avtogeni trening ima veliko pozitivnih učinkov. Z uporabo te metode: 

 opazujemo in spoznavamo naše telo; 

 vzpostavljamo umirjenost in koncentracijo;  

 sproščamo mišice;  

 normaliziramo delovanje telesnih organov; 

 spoznavamo samega sebe; 

 iščemo vzroke naših problemov; 

 ustvarjamo notranjo svobodo; 

 razvijamo fantazije, svet notranjih podob in čutnih zaznavanj. 

(Wilmes – Mielenhausen, 1999)  
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Wilmes – Mielenhausenova (1999) izpostavi dejstvo, da se avtogenega treninga ne smemo 

lotiti laično, saj je za izvajanje potrebna določena izobrazba in izkušnje. Avtorica poudari, naj 

ga prehitro ne preizkušamo na otrocih, ampak postopno pritegnemo njihovo pozornost šele po 

tem, ko smo metodo sami usvojili.  

Čeprav je avtogeni trening dobra metoda sproščanja, ni nadomestilo posebne terapije, ki je 

potrebna, če se pojavijo kakšne težje konfliktne situacije oz. hujša medsebojna trenja. Brez 

terapije le navidezno delujemo mirni in sproščeni, čustva pa potlačimo, ostanejo skrita. Slej 

ko prej ta negativna čustva izbruhnejo na dan, velikokrat še v mnogo hujši obliki, bolj 

intenzivno (Wilmes – Mielenhausen, 1999). 

 

 Progresivno sproščanje mišic 3.1.4

Progresivno sproščanje mišic pomeni namerno in zavestno krčenje ter sproščanje različnih 

mišičnih skupin. S to metodo zmanjšujemo napetosti v mišicah in hkrati izboljšujemo naše 

psihično stanje. Hainbuch jo označi kot enostavno za izvajanje, saj ni telesno zahtevna. Za 

izvajanje ne potrebujemo nobenih posebnih pripomočkov, zato jo lahko izvajamo skoraj 

povsod in v katerem koli položaju (Hainbuch, 2011). Metoda je primerna za vse ljudi 

različnih starosti, saj vsak posameznik prilagaja izvajanje (stopnjo zahtevnosti in časovne 

intervale) svojim individualnim zmožnostim.  

Načelo progresivnega sproščanja mišic se glasi: »Umiri se, stisni, popusti in spremljaj 

občutke sproščanja (Hainbuch, 2011, str. 14).« Najprej se moramo torej umiriti, nato pričeti z 

vajami, ki se začnejo s stiskanjem mišic, potem pa se nadaljujejo z njihovim sproščanjem. 

Med tem, ko izvajamo to metodo, moramo biti pozorni na naše občutke, saj bomo le tako 

zaznavali sami sebe (Hainbuch, 2011).  

Močno vlogo pri metodi progresivnega sproščanja mišic ima dihanje, ki mora biti pravilno. 

Pravilnega dihanja se moramo naučiti z različnimi dihalnimi vajami. »Naravno dihanje poteka 

v naslednjem tridelnem ritmu: vdih – premor- izdih (Hainbuch, 2011, str. 17).« Med 

globokim vdihom in izdihom je nujen premor, saj bomo le tako lahko dihali sproščeno in 

mirno. Hainbuch priporoča, naj se izogibamo plitvemu dihanju, saj bodo posledično naše 

mišice dobile premalo kisika in ne bodo mogle delovati dovolj učinkovito (Hainbuch, 2011). 

Metoda progresivnega sproščanja mišic ima veliko pozitivnih učinkov, kot so: enakomernejše 

dihanje, izboljšanje počutja, povečana zmožnost koncentracije in odzivnosti, bolj smo 
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sproščeni, omilijo se psihosomatske motnje, prekrvavitev je boljša ipd. Kljub mnogim 

pozitivnim učinkom pa te metode ne smemo izvajati, če imamo določene zdravstvene težave 

(Hainbuch, 2011).    

Metodo progresivnega sproščanja mišic bi označila kot primerno za otroke, saj je zelo 

individualna, prilagaja se otrokovim zmožnostim, njeni pozitivni učinki pa pripomorejo k 

temu, da se otoci lahko dobro koncentrirajo na obravnavane vsebine pri pouku in vmes 

aktivno sodelujejo. Posledično so v šoli tudi bolj uspešni, zadovoljni s samim seboj in 

samozavestni.   

 

V svojem diplomskem delu sem preučevala vpliv dveh sprostitvenih tehnik na učence, in sicer 

jogo in masaže, zato bom obe vrsti tehnik v nadaljnjih dveh poglavjih opredelila in opisala 

bolj podrobno. 
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4. JOGA 

»Umetnost joge je najstarejša 

izpričana vadba gibanja za sproščanje, 

poživljanje in pridobivanje  

nove energije telesa, uma in duha. 

Naše telo bo z jogo znova postalo živahno.« 

 (Sabati Šuster, 2008, str. 6) 

 

4.1  Zgodovina joge 

Joga izvira iz Indije, čas, kdaj se je pojavila, pa se od vira do vira nekoliko razlikuje. Večina 

virov pravi, da je nastala pred več tisoč leti, kar jo uvršča med najstarejše nauke o življenju. 

Naj bi se pojavila v času rišijev (modreci), ki so bili gozdni prebivalci. Na podlagi opazovanja 

in čutenja narave, predvsem gozda, so izoblikovali posebne položaje, imenovane asane, s 

katerimi so vzpostavili ravnovesje med telesom, umom in duhom (Sabati Šuster, 2008).  

Prvi, ki je pred 2000 leti razložil besedo joga, je bil indijski modrec Patandžali. Besedo joga 

je označil kot spravo misli. Patandžali je napisal tudi pravilnik z naslovom Jogijske sutre, kjer 

jo je predstavil kot filozofsko-religiozni sistem, v pravilniku pa je podal natančna navodila za 

izvedbo jogijskih vaj (Sabati Šuster, 2008, Wilmes – Mielenhausen, 1999).  

Indijski modrec Patandžali je jogo razdelil na osem prepletajočih se poti, po katerih pri 

izvajanju joge »stopamo« še danes: 

 samoobvladovanje (jama) – osnovna etična načela, odnos do sveta okoli nas; 

 samodisciplina (nijama) – odnos do samega sebe; 

 položaj telesa (asana) – vadba jogijskih položajev disciplinira telo in um, posledici 

sta telesno in duševno zdravje, jasnost uma; 

 nadzorovano dihanje (pranajama) – vadba s pomočjo dihalnih tehnik uporablja in 

usmerja energijo, ki že obstaja v telesu; 

 obvladovanje čutov ali usmeritev vase (pratjahara) – uči, kako nadzorovati čutila; 

 osredotočenost (dharana) – organizira in usmerja um h koncentraciji; 

 meditacija (dhjarana) – spoznanje globine zavesti; 
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 sprostitev in razsvetljenje ali popolna uresničitev (samadhi) – pomeni mir, spojitev 

lastne zavesti z vesoljno zavestjo. 

(Božič, 2012, str. 10, Sabati Šuster, 2008, str. 16) 

 

4.2  Kaj je joga?  

Definicij  oz. pomenov besede joga je več, zato jih bom izpostavila le nekaj: 

 »Joga je način življenja (Božič, 2012, str. 10).« 

 »Joga je življenski slog, povezan sistem vzgoje telesa, uma in duha (Čertalič, 1998, 

str. 6).«  

  »Joga nas uči, kako izključiti zunanji svet, se ozreti vase in najti pot do samega sebe 

(Wilmes – Mielenhausen, 1999, str. 58).« 

 »Joga je sanskrtska beseda in pomeni povezati, združiti (Swami Maheshwarananda, 

2000, str. 10).« 

 Joga je »smer, praksa, da se z dihalnimi vajami in duševno koncentracijo doseže 

telesna in duševna uravnovešenost, skladnost (SSKJ).«  

 

»Živeti skladno z jogo v vsakdanjem življenju pomeni biti samostojen in neodvisen; razvijati 

se in pomagati drugim ljudem; varovati naravo in okolje; prizadevati si za mir v svetu (Swami 

Maheshwarananda, 2000, str. 12).« 

Z jogo se lahko ukvarja vsak, ne glede na starost, telesno zmogljivost ali versko prepričanje. 

Skozi jogo spoznavamo našo duševnost in telo, hkrati pa nam jogijske vaje pomagajo, da 

ohranjamo tudi zdravje (Schmidt, 2009). Vsaka jogijska vadba naj bi vsebovala različne vaje 

oz. elemente, saj samo na tak način lahko pozitivno vplivamo na celo telo, um in duha.  

Poznamo več vrst joge. V svojem diplomskem delu sem se tako v teoriji, kot v praksi 

osredotočila zgolj na hatha jogo, ki je oblika radža joge. Z rednim izvajanjem hatha joge 

pozitivno vplivamo na naše osredotočanje, um, vedenje, postopno pa uravnavamo tudi 

dihanje. Ta vrsta joge poudarja zlasti asane in paranajamo – nadzorovano dihanje (Čertalič, 

1998).  
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 Asane 4.2.1

Beseda asana v sankrtskem jeziku pomeni telesni položaj oz. držo, v kateri sproščeno 

vztrajamo dlje časa. Asane imajo močen pozitvni učinek na naše celotno telo in duha. 

Poznamo jih več vrst, veliko jih je poimenovanih po živalih, na primer položaj mačke, kače, 

zajca (Swami Maheshwarananda, 2000).   

»Asane uglašujejo živčni sistem, izboljšujejo krvni pretok, sproščajo napetost in stopnjujejo 

prožnost (Čertalič, 1998, str. 10).«  

Cilj izvajanja asan je aktivno in budno telo ter umirjen duh in um. Med telesom in umom 

mora biti vzpostavljena komunikacija, ki privede do medsebojne povezave (Bertoncelj, 2007). 

Pri izvajanju asan ne smemo iti preko svojih meja, ne silimo svojega telesa, da naredi nekaj, 

česar ne more. Prilagajamo jih sami sebi, svojim zmožnostim. Asane izvajamo počasi in 

umirjeno. Pomembno je, da se v pozi počutimo udobno. Najprej pričnemo z manj zahtevnimi 

asanami, nato postopoma preidemo k bolj zahtevnim (Božič, 2012, Schmidt, 2009).   

Glavni cilj izvajanja jogijskih vaj – asan ni popolna izvedba le-teh, temveč doživljanje 

pozitivnih občutkov med izvajanjem. Pri vsaki asani se je potrebno potruditi, osredotočiti in 

upoštevati dana navodila, da na koncu doživimo uspeh  (Schmidt, 2009).  

 

 Joga in dihanje 4.2.2

Pri izvajanju joge je pravilno dihanje zelo pomembno. »Pravilno dihati pomeni dihati polno 

(Sabati Šuster, 2008, str. 39).« Pravilnega dihanja se naučimo tako, da smo pozorni na to, 

kako dihamo. Med dihanjem morajo aktivno delati prsni koš, rebra in trebuh (Sabati Šuster, 

2008). 

Za pravilno dihanje si moramo vzeti čas. Naše dihanje mora biti globoko, sproščeno, 

umirjeno, enakomerno in neslišno. Vedno moramo vdihniti in izdihniti skozi nos, nato sledi 

faza zadrževanje diha, ki traja toliko časa, dokler ne začutimo potrebe po ponovnem vdihu. 

Izdih naj bi bil dvakrat daljši od vdiha, izdihniti pa moramo čisto do konca, saj le tako 

odvedemo strupene pline iz naših pljuč. Med vdihom napenjamo dihalne mišice, med izdihom 

pa jih sproščamo (Sabati Šuster, 2008, Swami Maheshwarananda, 2000). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Sabina Osolin; diplomsko delo 

18 

 

Popolno jogijsko dihanje združuje tri načine dihanja, ki se jih učimo postopno. Šele, ko jih 

usvojimo, je naše dihanje pravilno in popolno za vadbo joge (Swami Maheshwarananda, 

2000).  

Načini dihanja so (povzeto po Sabati Šuster, 2008, str. 40, Swami Maheshwarananda, 2000, 

str. 22): 

 TREBUŠNO DIHANJE ALI DIHANJE S PREDPONO – Na začetku temeljito 

izdihnemo, nato globoko vdihnemo. Med vdihom se naš trebuh rahlo izboči. Ko so 

pljuča popolnoma napolnjena z zrakom, izdihnemo. Izdihnemo tako, da najprej 

izpraznimo zgornji del naših pljuč. Lahko občutimo, kako se površina trebuha seseda. 

Tak način dihanja je temeljni, saj pljuča popolnoma izkoristimo. 

 PRSNO DIHANJE – Ko vdihnemo, prsni koš razširimo, ko pa izdihnemo, se le-ta vrne 

v prvotno stanje. Takšno dihanje je manj učinkovito od trebušnega, saj je plitvejše in 

hitrejše. Prsno dihamo, kadar smo živčni ali nemirni. 

 DIHANJE S PLJUČNIMI VRŠIČKI – Ko vdihnemo, dvignemo zgornji del prsnega 

koša s klučnicami, ko pa izdihnemo se ta del vrne v začetni položaj. Tako dihanje je 

zelo hitro in plitvo. S plučnimi vršički dihamo, kadar smo pod močnim stresom, kadar 

nas je strah ali se dušimo. 

 

4.3  Izvajanje joge  

Ni posebnega ključa, kdaj naj bi izvajali jogo. Čas vadbe je odvisen od vsakega posameznika, 

na primer, če smo zjutraj še vedno zaspani, je priporočljiva joga zjutraj, saj nam pomaga, da 

ta jutranja togost izgine, če se vračamo iz dela zvečer popolnoma izčrpani in brez energije, 

bomo s pomočjo jogijskih vaj manj utrujeni. Sabati Šušterjeva (2008) pravi, da je jogijska 

vadba smiselna še posebej takrat, ko smo pred opravljanjem kakšnih težjih miselnih nalog, saj 

na tak način odmislimo napor, se sprostimo in se pripravimo na delo. Ker moramo našim 

mišicam dati tudi možnost in dovolj časa, da si opomorejo, joge ni priporočljivo izvajati vsak 

dan. Ravno tako je ne izvajamo oz. vaje izvajamo bolj previdno v primeru različnih obolenj.   

Zaželeno je, da jogijske vaje vedno izvajamo na prazen želodec, saj določene vaje stiskajo 

naše prebavne organe. Če se tega ne držimo, vaje nimajo pozitivnega učinka na naše celotno 

telo (Sabati Šuster, 2008). 
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Jogo izvajamo v prostoru, kjer se počutimo udobno. Prostor mora biti dovolj velik in topel. 

Vaje izvajamo v stabilnem položaju, torej nam med vadbo ne sme drseti. Za vadbo je 

potrebno izbrati oblačila, v katerih se počutimo udobno in sproščeno (Sabati Šuster, 2008). 

 

4.4  Razlika med jogo in telesno vadbo 

Joga in telesna vadba se razlikujeta v mnogih pogledih (povzeto po Bertoncelj, 2007): 

 Joga je usmerjena k umu in preko uma vpliva na telo in duha, telesna vadba pa je 

usmerjena zgolj k telesu. 

 Pri izvajanju joge je poudarek na obvladovanju hrbtenice in dihanja, pri telesni vadbi 

pa na celotno telo. 

 S pomočjo joge prebujamo naš živčni sistem postopno in brez prisile ter stremimo k 

uravnoteženemu delovanju sistema, s pomočjo telesne vadbe pa ga aktiviramo hitro in 

velikokrat nasilno.  

 Temelj izvajanja joge je dihanje, pri ukvarjanju s športom pa dihanje ni toliko 

pomembno.  

 Ko izvajamo jogo, ni ključno število ponovitev določene jogijske vaje, temveč 

kvaliteta posameznega gibanja in naša notranja občutja, pri športni vadbi pa sta število 

ponovitev in končni rezultat bistvenega pomena. 

 Cilj jogijskih vaj je usmerjen navznoter – povezava telesa, duha in uma, pri telesni 

vadbi pa je glavni cilj osredotočen na bolj zdravo telo ter doseganje dobrih športnih 

rezultatov. 

 

Od vsakega posameznika je odvisno, za katero obliko vadbe se odloči. Vsak mora sam pri 

sebi pretehtati, kakšen cilj želi doseči oz. kakšen cilj mu je dosegljiv glede na njegovo 

zmogljivost, osebnostne lastnosti, sposobnosti.    

 

4.5  Joga in zdravje 

Telesno, duševno, duhovno in socialno zdravje so eni izmed najpomembnejših ciljev joge 

(Swami Maheshwarananda, 2000). Če človeku manjka kateri izmed naštetih ciljev, ne more 

biti popolnoma zdrav. Z jogo te cilje lahko doseže. 
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Izpostavila bi izredno pomenljiv stavek Paracelsusa, švicarskega alkimika, zdravnika, ki se 

glasi: »Zdravje ne pomeni vsega, toda če ni zdravja, je vse brez pomena (v Swami 

Maheshwarananda, 2000, str. 11).« Danes poznamo več različnih programov joge, ki 

pripomorejo k boljšemu telesnemu zdravju, na primer jogo za sklepe, hrbtenico. Vsaka vaja 

ima svoj pomen, zato jo je potrebno izvajati po navodilih. Poleg joge se moramo tudi pravilno 

prehranjevati, saj vsaka hrana vpliva na naše telo in tudi na duševnost (prav tam). 

 Zadovoljstvo, občutek notranje svobode, zdrava samozavest in razločne, jasne misli, so 

temelji duševnega zdravja. S pomočjo navdihujočih knjig, izgovorjevanja mantre (duhovna 

beseda), dobre družbe, meditacijske samoanalize, lahko dosežemo duševno zdravje (Swami 

Maheshwarananda, 2000). 

Ključ do duhovnega zdravja predstavlja načelo, ki pravi, naj ne ranjujemo, tako ne fizično kot 

tudi ne z besedo, dejanjem ali mislijo. Swami Maheshwarananda (2000) izpostavi, da joga 

ščiti kakršno koli obliko življenja in spoštuje značilnosti vsakega posameznika ter tako gradi 

na medsebojni pomoči, tolerantnosti, ljubezni. 

Joga vpliva na socialno zdravje. Kadar smo srečni in svojo srečo prenašamo na druge, smo 

socialno zdravi (Swami Maheshwarananda, 2000).     

  

4.6  Joga in otroci 

Otroci izžarevajo naravno energijo, potrebo po gibanju, njihova ustvarjalnost ne pozna meja, 

zato je otroštvo obdobje, ko otroci raziskujejo sami sebe, svoje zmožnosti in svet, v katerem 

živijo, mi pa jih pri tem ne smemo ovirati (Gibbs, 2003).   

Otroke bi lahko poimenovali kot naravne jogije. Jogo izvajajo že najmlajši otroci s plazenjem 

po tleh in kasneje s samostojno hojo ter govorjenjem. Ko se plazijo, raziskujejo svet okoli 

sebe, ko pa začnejo hoditi in govoriti, pa so popolnoma osredotočeni sami nase, k čemur 

stremi tudi koncept jogijskih vaj (Božič, 2012). 

Večina otrok ima prožno telo in dobro telesno držo, njihovo dihanje je globoko in spontano, 

zato je zaželeno, da začnejo z izvajanjem joge čim bolj zgodaj, ko se njihovo telo še razvija 

(Božič, 2012).  
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Otrokom se ni potrebno v celoti zavedati pomena joge, dejstvo pa je, da se tisti otroci, ki so se 

že zgodaj seznanili z jogo, lažje sprostijo in vzpostavijo v sebi notranji mir (Schmidt, 2009). 

Med izvajanjem joge otroci ne tekmujejo, se ne primerjajo med seboj, ampak so osredotočeni 

le sami nase, na svoj napredek, kar jih še dodatno motivira. Pogosto imajo otroci na začetku 

težave s koncentracijo, pravilnim izvajanjem posameznih jogijskih vaj in pravilnim dihanjem, 

zato moramo k takemu načinu dela pristopiti zelo postopno (Arula, 2012).    

»Cilj joge za otroke ni popolna izvedba asan (jogijskih položajev), temveč razvoj notranje 

moči in obvladovanje telesa (Arula, 2012, str. 20).« Vsak otrok je pri izvajanju lahko uspešen, 

saj lahko svoje izvajanje jogijskih vaj vedno znova izboljšuje in nadgrajuje (Schmidt, 2009).  

Gibčnost otrok ni neomejena, zato jim lahko določene vaje povzročajo težave, posledično so 

nezadovoljni, nemirni, morda celo živčni. Potrebno jim je dati dovolj časa, da te težave 

premostijo in doživijo občutek uspeha (Schmidt, 2009). 

Pri otrocih je zelo pomembna sposobnost osredotočanja, zbranosti, še posebej v šoli, saj se od 

njih zahteva, da si zapomnijo veliko informacij. Z redno vadbo joge je mogoče to sposobnost 

izboljšati, posledično se otroci lažje učijo, dlje časa lahko poslušajo, izboljšajo se medsebojni 

odnosi. Zmožnost osredotočanja se z leti le še povečuje, naša naloga pa je, da otroke na 

ustrezen način pritegnemo in jih motiviramo (Božič, 2012). 

Omenila sem že, da se jogo izvaja v popolni tišini. Schmidtova (2009) si je pri izvajanju joge 

z otroki pomagala z uro. Med vadbo so morali biti otroci veš čas pozorni na tiktakanje ure in 

je posledično niso preglasili. Avtorica izpostavi, da si je z uro pomagala le na začetku, kasneje 

pa to ni bilo več potrebno. Otroci ure niso več slišali, saj so bili pozorni le na pravilnost 

izvedbe jogijskih vaj in na ustrezno, tiho dihanje.  

Učna ura, pri kateri izvajamo jogijske vaje, mora biti zasnovana tako, da nemirne otroke 

privedemo do umiritve. Samo tisti, ki se zna popolnoma umiriti, lahko izvede tako učno uro 

(Schmidt, 2009). 
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5. MASAŽA 

»Kadar nas nekaj boli, nagonsko boleče mesto blažimo z dlanjo. 

Če smo žalostni, nam dotik posreduje občutek topline. 

Z nežnim božanjem izražamo čustveno privrženost in ljubeč odnos do sočloveka. 

Masaža je prefinjena umetnost dotikanja.« 

(Srebot in Menih, 1994, str. 105) 

 

5.1  Zgodovina masaže 

Termin masaža se v pisani obliki prvič pojavi v 25. st. pr. n. š., in sicer v medicinskem 

besedilu z naslovom Nei Čing, zato bi jo lahko označili kot prvo poznano vrsto zdravljenja. 

Kasneje se, v zgodovini, pojavljajo še perzijski, egipčanski in japonski zapisi, katerih avtorji 

so zdravniki. Pišejo že o pozitivnih vplivih masaž na človeka (Kavanagh, 2010). 

Različne vrste masaž so poznali tudi Rimljani. Z masiranjem so gladiatorjem lajšali bolečine 

in izničevali občutek utrujenosti (Kavanagh, 2010).  

Masaža je bila priljubljena na Bližnjem in Daljnem vzhodu, na zahodu pa je bila v času 

srednjega veka zatirana (Kavanagh, 2010). 

V 19. stoletju je Per Henrik Ling, švedski telovadec, s povezavo filozofije, gimnastike in 

masažnih tehnik, naučenih na Kitajskem, močno pripomogel k temu, da se je masaža kot 

terapevtska tehnika povzpela na sam vrh. Kasneje, tj. leta 1813, je masaža dobila tudi svoje 

mesto na predmetniku višje šole, v 20. stoletju pa je bila označena za učinkovito sredstvo 

osebnostne rasti (Kavanagh, 2010). 

 

5.2  Kaj je masaža? 

»Beseda 'masaža' izhaja iz grške besede massein, kar pomeni 'gnesti', in opisuje tehniko, ki je 

sestavni del današnje masaže (Kavanagh, 2010, str. 6).« 

»Masaža je oblika povezanih dotikov (Mumford, 2006).« S pomočjo masaže se pogovarjamo 

brez besed preko kože, dotika. Med takim pogovorom prehaja neka energija od maserja do 

masiranega (Wilmes – Mielenhausen, 1999). 
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 Vrste masaž 5.2.1

Obstaja več različnih vrst masaž, opredelila jih bom le nekaj (povzeto po Kavanagh, 2010, 

Wilson, 2006): 

 POŽIVLJAJOČA JUTRANJA MASAŽA – Masaža spodbuja limfni in krvni obtok. 

Pri tej masaži s pomočjo udarjanja, gladenja in vtiranja telo pripravimo za dnevne 

aktivnosti. Nikoli ne izvajamo masaže direktno po hrbtenici, ampak le ob njej. 

 LIMFNA MASAŽA – S pomočjo te masaže okrepimo odpornost in spodbudimo 

izločanje strupov iz našega telesa. Vloga limfnega sistema je, da v našem telesu 

ohranja ustrezno raven tekočin in ga varuje pred boleznimi. Ker so limfne žleze brez 

mišic, moramo ročno, s pomočjo masaže, spodbuditi pretok tekočin po telesu in 

njihovo odvajanje iz telesa. Limfna masaža je v osnovi sestavljena iz udarjanja po 

določenih delih telesa in trepljanja.  

 MASAŽA VRATU IN ZGORNJEGA DELA HRBTA – Masažo se izvaja tako, da 

maser stoji, masirani pa sedi. Pomembno je, da masirani sedi v udobnem položaju in 

se lahko nasloni naprej, na primer na mizo. 

 MASAŽA NADLAKTI IN RAMEN – S pomočjo te masaže z gladenjem, 

ožemanjem, raztezanjem in drsenjem sproščamo napetosti v mišicah ter tako 

zmanjšujemo možnost, da bi prišlo do slabše gibljivosti ramenskih sklepov. 

 MASAŽA HRBTA – Hrbet je pogosto najbolj obremenjen del našega telesa, zato je 

najbolj ranljiv. Z gladenjem, drsenjem po hrbtu in različnimi potegi, sprostimo 

napetosti mišic, ki ga pokrivajo. 

 REFLEKSNA MASAŽA – Masaža je zasnovana tako, da s pritiskom na določene 

točke na stopalih in dlaneh, stimuliramo pretok energije po telesu in spodbudimo 

zdravljenje vseh predelov našega telesa. Refleskologi verjamejo v samoozdravitev 

telesa od znotraj navzven.     

 SAMOMASAŽA – Je najbolj preprosta in priročna oblika masaže, saj jo lahko 

izvajamo kar sami, kadarkoli in kjerkoli. S samomasažo lahko odpravimo glavobol, 

napetosti v vratu in ramah ter se napolnimo z energijo, ki jo potrebujemo za 

premagovanje vsakodnevnih dejavnosti.  

Primer samomasaže: Zamižimo in globoko vdihnemo. Ob izdihu s palcem in 

kazalcem nežno potegnemo ušesni mečici navzdol.  
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5.3  Izvajanje masaže 

Kadar izvajamo masažo, moramo upoštevati določena pravila oz. napotke. Pri vsakem 

masiranju moramo biti previdni in zbrani, saj samo tako lahko svojemu partnerju 

posredujemo dovolj energije. Masaža ne sme biti nikoli boleča, saj so za sprostitev dovolj že 

blagi gibi po določenem predelu telesa (Srebot in Menih, 1994). 

Masaže ne izvajamo na predelih limfnih žlez (dimlje, pod pazduho, na notranji strani kolen), 

tistih predelih, kjer so rane, krčne žile, vnetja in nikoli direktno na hrbtenici (Srebot in Menih, 

1994). 

Ljudi, ki imajo vročino, razne nalezljive kožne bolezni, srčna in druga obolenja, ne masiramo 

oz. pred izvajanjem masaže obvezno poiščemo nasvet pri strokovnjaku (Srebot in Menih, 

1994). 

Pomembno je, da se partner, ki ga bomo masirali, udobno počuti. Površina, na kateri 

masiramo, mora masirancu nuditi oporo, torej mora biti dovolj trdna. Posledično bo masaža 

bolj učinkovita. Masažo izvajamo v prostoru, kjer je toplo, tistih predelov, ki jih ne masiramo, 

pa vedno pokrijemo z odejo, da se ne ohladijo (Srebot in Menih, 1994, Mumford, 2006). 

Preden začnemo z masiranjem, si segrejemo roke in jih napolnimo z energijo tako, da večkrat 

podrgnemo dlani eno ob drugo (Wilmes – Mielenhausen, 1999).    

Sprostitev s pomočjo masaže bo bolj učinkovita, če jo bomo izvajali v prostoru, kjer ni 

nobenih motečih faktorjev, npr. zvonjenje mobilnega telefona ali klepetanje. Za poglobitev 

lahko v ozadju igra kakšna umirjena, prijetna glasba (Sabati Šuster, 2008a).  

Maser mora najprej poskrbeti za svoje zdravje, zato med masiranjem zavzema take položaje, 

da se v njih počuti udobno, stabilno in ne obremenjuje svoje hrbtenice (Srebot in Menih, 

1994). 

Kot pri jogi je tudi pri masiranju velik poudarek na pravilnem dihanju. Ritma dihanja maserja 

in partnerja morata biti usklajena, saj se le tako lahko začutita, posledično pa masaža služi 

svojemu namenu, energija se pretaka (Srebot in Menih, 1994).             

Recepta, kdaj naj bi zvajali masažo oz. se prepustili maserju, ni. Zaželeno je, da masiranec ne 

zaužije težkega obroka pred masažo, saj je njegovo telo takrat zaposleno s prebavljanje hrane 

in mu morda pritiski na telo ne bodo ustrezali (Mumford, 2006).     
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5.4 Zdravilni učinki masaž 

 

»Masaža povezuje telo, čustva in um v enotnost in s tem  

ustvari zelo prijeten občutek harmonije v telesu.« 

(Srebot in Menih, 1994, str. 106) 

 

Vse masaže lahko pozitivno vplivajo na naše telo, počutje, torej imajo zdravilne učinke. 

Poznamo masaže, ki blažijo glavobole, migrene, vnetje sinusov, prebavne težave, astmo, krče 

v mečih, nespečnost, občutek strahu ipd. Te različne masaže delujejo le v primeru, če jih 

izvajamo redno oz. takoj, ko se simptomi bolezni, obolenj pojavijo.     

Zdravilni učinki ob rednem izvajanju masaž so: 

 »Masaža sprošča prenapete mišice in zmehča vezivno tkivo, da postane bolj prožno. 

 Pospešena prekrvavitev mišic zveča njihovo preskrbo s kisikom in hranilnimi snovmi. 

 Masažni gibi pomagajo pri razgradnji in izločanju odpadnih snovi iz mišic in tkiv. 

 Aktivira pretok limfe, ki čisti naše telo. 

 Dotik rok prek kože vpliva na naš živčni sistem, ki regulira veliko telesnih funkcij. 

 Masaža je lahko pomirjevalna ali poživljajoča. To je odvisno od tehnike, ki jo 

uporabljamo. 

 Masaža nam omogoča, da se za nekaj časa predamo ugodnemu počutju in izklopimo 

utrujajoče misli. Možgani in čustva se umirijo, celo telo se sprosti. S prihranjeno 

energijo se telo ponovno regenerira (Srebot in Menih, 1994, str. 106).« 

 

5.5  Masaža in otroci 

Za najmlajše otroke je telesni stik preko kože in otipa prvi in najpomembnejši, saj samo na 

tak način raziskujejo svet okoli sebe. Kasneje, ko so otroci že starejši, raziskujejo še z drugimi 

čuti, ki se imenujejo »daljinski čuti«, raziskovanje preko otipa pa se postavi malo v ozadje 

(Wilmes – Mielenhausen, 1999).     

Vrsto masaže vedno izbiramo glede na starost otroka, ki bo deležen naše masaže oz. se bo 

masiral sam. Če otroku izbrana masaža ne ustreza, jo prilagodimo, lahko pa mu damo tudi 

možnost, da sam izbere način masiranja. Otroku nikoli ne smemo masaže vsiljevati ali ga 
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siliti, naj izvaja masažo, saj lahko kasneje občuti odpor do dotikov, namesto občutek varnosti, 

sprostitve. Priložnosti za masiranje se velikokrat ponudijo kar same od sebe, na primer, ko 

otrok želi, da ga popraskamo po hrbtu, namažemo s kremo za sončenje (Wilmes – 

Mielenhausen, 1999). 

Priporočljivo je, da kadar otroka masiramo ali mu damo navodila za samomasažo, vedno 

opazujemo in upoštevamo njegove reakcije, se z njim pogovarjamo o njegovih občutjih. S  

preizkušanjem različnih tehnik masiranja pridobimo nek vpogled, kakšen način oz. vrsta 

masaže otroku ustreza in mu pomaga, da se sprosti, umiri ali olajša napetosti. Pred 

masiranjem si vedno ogrejemo roke, enako pa mora storiti otrok, če masira sam sebe (Wilmes 

– Mielenhausen, 1999).    

Pri starejših otrocih je lahko prisoten občutek sramu, nelagodja, ko od njega želimo, da na 

primer na hrbet nariše določen predmet svojemu sošolcu ali sošolki. Po navadi se taka občutja 

pojavijo, kadar gre za masiranje nasprotnega spola. Omenila sem že, da otrok ne silimo v 

masiranje, če opazimo, da se v svoji vlogi ne počutijo dobro. Temu se lahko izognemo s 

prilagoditvijo navodil skupnega masiranja za samomasažo. 
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EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV PROBLEMA 

V empiričnem delu sem raziskovala vpliv joge in različnih masaž na učence. Na praksi sem 

obe sprostitveni tehniki redno izvajala v razredu, zato menim, da imata dober vpliv na celostni 

razvoj učencev in pripomoreta k boljšemu učenju. Z eksperimentom sem ta vpliv preverila. 

Jogo in masaže sem izvajala v 4. razredu pri predmetu matematika. Jogo sem izvajala na 

začetku vsake ure matematike, in sicer 2 – 3 min, saj sem želela, da so učenci osredotočeni in 

zbrani. Različne masaže sem izvajala po potrebi med obravnavo določenih matematičnih 

vsebin, če je bilo občutiti padec motivacije. 

 

7. CILJI RAZISKAVE 

Cilji moje raziskave so bili: 

 preveriti, ali joga in masaža pripomoreta k boljšemu sprejemanju in razumevanju 

matematičnih vsebin oz. problemov in k hitrejšemu napredku v znanju pri predmetu 

matematika,  

 raziskati vpliv joge in masaže na samo zbranost in osredotočenost učencev na 

določeno matematično vsebino,  

 preveriti, ali joga in masaža krepita medsebojne odnose učencev in pripomoreta k 

vzpostavitvi boljše razredne klime. 

 

8. HIPOTEZE 

Na podlagi izpostavljenih ciljev moje raziskave sem postavila naslednje hipoteze: 

H1: Joga in masaža pripomoreta k boljšemu sprejemanju in razumevanju matematičnih 

vsebin   in k hitrejšemu napredku v znanju pri predmetu matematika. 

H2: Po izvajanju joge in masaže so učenci bolj osredotočeni na obravnavano matematično 

vsebino, lažje se zberejo za delo. 

H3: Izvajanje masaže in joge krepi medsebojne odnose učencev in pripomore k vzpostavitvi 

boljše razredne klime.  
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9. METODE DELA 

9.1  Raziskovalne metode 

Pri raziskovanju vpliva joge in masaž na učence pri učenju matematike sem uporabila metodo 

eksperimenta in sociometrično metodo. 

 

9.2  Raziskovalni vzorec 

Moj raziskovalni vzorec predstavlja konkretno populacijo dveh 4. razredov OŠ Rodica. V 

raziskavo je bilo skupaj vključenih 48 učencev, ki so v šolskem letu 2012/2013 obiskovali 4. 

razred. V enem razredu sem pri predmetu matematika izvajala jogo in masaže – 

eksperimentalna skupina 24 učencev, v drugem pa teh dveh sprostitvenih tehnik nisem 

izvajala – kontrolna skupina 24 učencev. Učenci obeh razredov so pri matematiki približno 

enako uspešni (ni večjih odstopanj). 

 

9.3  Potek zbiranja in obdelave podatkov raziskave  

Podatke sem zbirala na podlagi opazovanja poteka posamezne učne ure. Vsako uro 

matematike sem zasnovala na podlagi vnaprej zastavljenih ciljev, procesnih in operativnih. 

Procesne cilje sem zasnovala le za eksperimentalno skupino. Dosego operativnih ciljev sem 

preverjala sproti, pri procesnih ciljih pa sem opazovala sam napredek učencev in končni 

rezultat. Rezultate preverjanj in napredovanja učencev sem primerjala med eksperimentalno 

in kontrolno skupino. 

Menim, da ravno dobri medsebojni odnosi med učenci lahko vplivajo na boljše sprejemanje in 

spoznavanje učne snovi in pripomorejo k vzpostavitvi boljše razredne klime. Če se učenci 

dobro razumejo in stopijo vsi skupaj (ne le posamezne skupine – trojke), kadar je to potrebno, 

tudi boljše sodelujejo, se dogovarjajo in skupaj iščejo različne rešitve določenega problema. 

Na začetku, preden sem začela s poučevanjem, sem že obstoječe medsebojne odnose preverila 

s sociogramom, da sem dobila nek vpogled na dejansko stanje odnosov med učenci v razredu. 

Postopek sem ponovila ob koncu raziskovanja in naredila primerjavo med obema ter 

analizirala spremembe. Učence sem spodbujala, naj vsako uro matematike sodelujejo z 
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drugim sošolcem ali s sošolko. Na ta način so bili spodbujeni h krepitvi medsebojnih 

odnosov.       

Podatke sem obdelala tako, da sem iz obeh razredov za vsako uro matematike naredila analizo 

na podlagi zastavljenih učnih ciljev.  
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10.  POTEK IZVEDBE UČNIH UR MATEMATIKE IN 

ANALIZE 

10.1 Izvedba in analiza 1. učne ure – 8. 4. 2013  

1
UČNA PRIPRAVA, 1. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Tehtanje 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za maso (g, dag, kg), 

- ocenijo in merijo maso (s standardnimi in z nestandardnimi enotami), 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- uporabljajo standardne merske enote (g, dag, kg) in poznajo pomen njihove uporabe, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za maso (g, dag, kg). 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga, delo s 

konkretnim materialom 

 

                                                           
1
 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence eksperimentalne skupine (ES). 
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UČNE OBLIKE: delo v skupinah, frontalno, individualno 

 

UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: tehtnice (4), standardne uteži, kamni, frnikole, 

lešniki, žeblji, sol (1 kg), vrečke 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Simpkins, A. C., Simpkins, A. (2003). Yoga basics: The basic poses and routines you 

need to be healthy and relaxed. United States: Tuttle Publishing. 

- Stewart, M., Phillips, K. (1992). Yoga for children: Simple exercises to help children 

grow strong and supple. London: Websters International Publishers. 

VIRI: 

- Schmidt, G. (2008). Igre: Masaže in sprostitve za otroke. Dostopno 25. 2. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 25. 2. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Učencem povem, da bodo od sedaj naprej naše skupne ure matematike zastavljene malo 

drugače. Vsako uro matematike bomo na začetku izvedli nekaj asan (joga). Prvo uro se bomo 

malo bolj posvetili vajam dihanja. Povem jim, da je dihanje eden izmed ključnih elementov 

joge in da je med samim izvajanjem potrebna čista tišina z namenom, da so pozorni na svoje 

telo. Vdihujejo naj počasi, izdihujejo pa še bolj počasi. Povem jim, da naj bi bil izdih še 

enkrat daljši kot vdih. Lahko si pri sebi tudi štejejo, da dobijo občutek, kako dolg je njihov 

vdih oziroma izdih. Skupaj izvedemo štiri asane: 

 

- Podam navodilo za prvo asano, in sicer se imenuje »gora«. Asano izvajajo najprej v 
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paru. Eden izmed para stoji stabilno na tleh in se poskuša čim bolj vzravnati, drugi 

pa mu pri tem pomaga, in sicer, da ga prime za pramen las in ga narahlo pocuka v 

smeri proti stropu. Oba sta pozorna tudi na to, da čim bolj globoko dihata. Čez nekaj 

sekund zamenjata položaje.  

 

- Druga asana se imenuje »razširitev prsnega koša«. Učenci so v položaju »gore«. Ko 

počasi vdihnejo, dajo roke v predročenje (roke so močno iztegnjene), ko pa še bolj 

počasi izdihnejo, dajo roke v odročenje. Vajo trikrat ponovimo, dihanje je globoko.  

 

- Tretja asana se imenuje »trikotnik«. Z vajo pričnemo, da stojimo vzravnano, noge 

damo narazen v širini ramen. Ob vdihu damo roke v odročenje (dlani gledajo 

navzdol), ob izdihu pa se nagnemo najprej v eno stran, npr. v desno tako, da nam 

desna roka počiva na desnem kolenu, levo pa dvignemo močno iztegnjeno navzgor v 

vzročenje (pogled proti stropu). Vajo ponovimo še v drugo stran, in sicer ob vdihu se 

dvignemo in roke pomikamo počasi v odročenje. Ko izdihnemo, se nagnemo v levo 

tako, da nam leva roka počiva na levem koleno, desno pa dvignemo v vzročenje 

(pogled proti stropu). Vajo večkrat ponovimo. 

 

- Četrta asana se imenuje »sukanje«. Sedimo na stolu, roke damo v odročenje in 

pokrčimo komolce. Globoko vdihnemo. Ob počasnem izdihu zgornji del trupa 

zasukamo najprej v levo in pozo zadržimo za nekaj sekund. Ob vdihu se počasi 

vrnemo v prvotni položaj. Ob ponovnem izdihu se zasukamo še v desno. Pozo 

zadržimo. Vajo nekajkrat ponovimo.    

 

Po končanih vajah učence razdelim v štiri skupine po šest. Vsaki skupini dam tehtnico, 

vrečko soli (1 kg) in določen material – »nestandardne uteži«: prva skupina dobi poleg 

naštetega še kamne, druga frnikole, tretja lešnike in četrta žeblje. S pomočjo tega materiala 

morajo stehtati vrečko soli. Njihove meritve zapišemo na tablo v obliki tabele (priloga 1a:  

tabelska slika 1). O dobljenih rezultatih se pogovorimo (zakaj so dobili različne meritve, od 

česa so odvisne dobljene meritve, kako vemo, da smo tehtali pravilno – tehtnica v 

ravnovesju). 

 

Po končani dejavnosti vsaka skupina dobi različne kamne za »uteži« in poskuša stehtati 
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vrečko soli (1 kg). Njihove meritve zapišem v tabelo (priloga 1b: tabelska slika 2). O 

meritvah se pogovorimo (zakaj se meritve razlikujejo). Kamne, s katerimi je ena skupina 

stehtala vrečko soli, damo v vrečko. Nekaj učencev povabim pred tablo, da potežkajo vrečko 

soli in vrečko s kamni. Ugotavljajo, ali sta res enako težki. 

 

Tokrat vsaka skupina dobi frnikole za »uteži« in poskuša stehtati vrečko soli (1 kg).  Njihove 

meritve zapišem v tabelo (priloga 1c: tabelska slika 3). O njih se pogovorimo (zakaj smo 

tokrat dobili enake meritve). Člana ene skupine povabim pred tablo. Frnikole, s katerimi je 

njegova skupina stehtala vrečko soli, da v drugo vrečko in obe potežka. Enako naredi še 

nekaj drugih učencev. Ugotavljajo, ali sta vrečki enako težki.  

 

 

OSREDNJI DEL  

Enega izmed učencev povabim pred tablo. Njegova naloga je, da s pomočjo standardnih uteži 

stehta vrečko soli. Ostali učenci kontrolirajo ravnovesje tehtnice. Skupaj ugotovijo, da vrečka 

soli tehta 1 kg. Na tablo ugotovitev zapišemo v obliki računa, npr. 500 g + 200 g + 100 g + 

100 g + 50 g + 20 g + 20 g + 10 g. Vprašam jih, če bi račun lahko zapisali še kako drugače. 

Učenci povejo svoja mnenja. Vse ideje zapišem na tablo, učenci pa jih pišejo v zvezke pod 

naslovom Tehtanje. Stehtamo tudi vrečko s kamni in vrečko s frnikolami. Ugotovimo, da 

vsaka tehta 1 kilogram, torej res enako kot vrečka soli.  

 

Učence postavim pred miselni izziv, in sicer vzamem vrečko s kamenjem, ki tehta 1 kg, 

naloga izbranega učenca pa je, da drugo vrečko napolni s kamenjem tako, da bosta vrečki 

enako težki. Učenec nalogo opravi brez tehtnice, samo s težkanjem. Nato maso vsake vrečke 

posebej preverimo s tehtanjem.  

 

Učence vprašam, koliko je en kilogram dekagramov in koliko gramov ter koliko je en 

dekagram gramov. Na tablo poleg računa zapišem: 1 kg = 100 dag = 1000 g in 1 dag = 10 g. 

Zapisano učenci prepišejo v zvezke.  

 

             

ZAKLJUČNI DEL 

Učenci rešijo 1. nalogo v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4, na strani 58. Po 
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končanem delu pregledamo rešitve.      

 

Učencem dam domačo nalogo, in sicer v delovnem učbeniku Svet matematičnih čudes 4, na 

strani 49. 

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija (v razredu mora biti čista tišina, 

sliši se dihanje vsakega posameznika): Učenci stojijo in si s krožnimi gibi masirajo lasišče in 

nato obraz. Krožni gibi so nežni in počasni. 

 

 

ANALIZA 1. UČNE URE – 8. 4. 2013 

V ponedeljek, 8. 4. 2013, sem pričela z izvajanjem joge in masaž v eksperimentalni skupini 

(ES), in sicer prvo uro. Jogijske vaje sem vključila na začetku same ure, vmes pa po potrebi še 

masažo. Ker sem predpostavljala, da jim bo izbrani način dela dokaj tuj, sem jim skušala 

postopno približati tak pristop dela. Začeli smo z vajami dihanja, za katere sem podala 

podrobna navodila. Večina učencev je moja navodila upoštevala, izstopala je le ena deklica, 

ki je dihala zelo naglas. Opazila sem, da so skoraj vsi učenci vživali v izvajanju, le nekateri 

dečki so jih izvajali z manjšim odporom, saj naj bi bile to vaje le za dekleta in ne zanje. Po 

koncu vaj sem jih pozvala, naj se v tišini vrnejo na svoja mesta. Podala sem repliko na njihov 

komentar (joga je samo za dekleta) in čisto na kratko ponovila, zakaj izvajamo te vaje.  

 

Fotografija 1: Izvajanje "trikotnika" v ES 

Prvo učno uro sem zasnovala zelo razgibano, saj so učenci ES delali po skupinah z različnimi 

materiali. Med uro sem opazila, da so zbrano delali po mojih navodilih, čeprav v razredu ni 
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bilo tišine. Slišati je bilo medsebojno dogovarjanje, kakšne so naloge, zadolžitve vsakega 

posameznika in spodbujanje k pravilnemu delu. Razredna klima se mi je zdela zelo pozitivna, 

prijetna, zato se mi ni zdelo potrebno vmes vključiti masaže, saj bi lahko to klimo prekinila. 

Opazila sem natančnost učencev, tako pri delu z nestandardnimi, kot tudi pri delu s 

standardnimi enotami. Na moja vmesna vprašanja so se odzvali.  

Učno snov, katero sem obravnavala, so učenci ES že poznali, le ponoviti in utrditi jo je bilo 

potrebno. V osrednjem delu so imeli nekateri učenci nekaj težav z razumevanjem zapisa 

seštevka standardnih uteži, zato sem poleg prvega primera podala še enega in jim razložila, 

kaj sem od njih želela. Po dodatni razlagi jim naloga ni več povzročala težav. Učenci so 

pretvarjali merske enote brez večjih težav, saj jim je bil v pomoč zapis pretvarjanja na tabli. 

Med reševanjem naloge v delovnem zvezku je bila v razredu tišina, med pregledovanjem pa 

sem opazila izraze veselje ob pravilnosti rezultatov.  

V kontrolni skupini (KS) sem poučevala matematiko tretjo uro, brez uporabe jogijskih vaj in 

masaže. Že takrat, ko sem vstopila v razred in pričela z delom, sem opazila, da so učenci 

živahni, a zelo samozavestni. Zanimalo jih je, kaj bomo skupaj počeli, prinešeni material je 

pritegnil njihovo pozornost. Delo po skupinah je bilo začutiti kot prijetno, le ena skupina je 

potrebovala dodatna navodila zaradi neposlušnosti. Učenci so pri delu sodelovali, dogovarjali 

so se glede razdelitve vlog, občutiti pa je bilo neko rivalstvo v eni skupini, saj je vsak učenec 

hotel delati vse, za kar pa žal ni bilo časa, hkrati pa so iz dejavnosti izločili enega dečka. Med 

učno uro sem morala večkrat povzdigniti glas in jih dodatno motivirati. Za delo po skupinah 

so potrebovali veliko več časa in spodbude kot učenci ES.  

 

Fotografija 2: Učenci tehtajo vrečko soli s pomočjo nestandardnih uteži - s kamni 
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Učenci KS pri delu z nestandardnimi in s standardnimi enotami niso imeli večjih težav, 

občasno pa je bilo opaziti padec koncentracije pri določenih učencih. Ko smo pretvarjali, so 

učenci sledili in uspešno reševali dane primere. V tišini so reševali tudi nalogo v delovnem 

zvezku. Na podlagi izvedene ure sem dobila občutek, da učencem KS bolj ustreza 

individualno delo, kot delo po skupinah. 

 

Moje sprotne opombe: 

Ko sem prvo uro matematike izvedla v obeh skupinah, sem opazila razliko med prvo in tretjo 

uro poučevanja iste snovi. Učenci KS, ki sem jih poučevala tretjo uro, so bili med uro veliko 

bolj nemirni, zato so potrebovali več spodbude kot učenci ES, ki sem jih poučevala prvo uro. 

To je popolnoma razumljivo, saj so imeli učenci KS pred uro matematike že dve uri aktivnega 

pouka, učenci ES pa so z uro matematike šele začeli delovni dan.    
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10.2 Izvedba in analiza 2. učne ure – 9. 4. 2013 

2
UČNA PRIPRAVA, 2. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Tehtanje 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za maso (g, dag, kg), 

- ocenijo in tehtajo maso različnih predmetov, 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- uporabljajo standardne merske enote (g, dag, kg) in poznajo pomen njihove uporabe, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za maso (g, dag, kg), 

- znajo rešiti različne matematične probleme.  

Procesni:  

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga, delo s 

konkretnim materialom 

 

UČNE OBLIKE: delo v parih, frontalno, individualno 

                                                           
2
Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: kuhinjska tehtnica, moka, riž, testenine, delovni list 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Simpkins, A. C., Simpkins, A. (2003). Yoga basics: The basic poses and routines you 

need to be healthy and relaxed. United States: Tuttle Publishing. 

- Stewart, M., Phillips, K. (1992). Yoga for children: Simple exercises to help children 

grow strong and supple. London: Websters International Publishers. 

VIRI: 

- Schmidt, G. (2008). Igre: Masaže in sprostitve za otroke. Dostopno 26. 2. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf 

- Schmidt, G. (2008a). Začetni program joge za otroke. Dostopno 26. 2. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/zacetniprogramjoge.pdf 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci skupaj izvedemo tri asane:  

 

- Prvo asano že poznajo, in sicer se imenuje »trikotnik«. Najprej se postavimo v 

položaj »gore«. Naše telo je popolnoma močno. Noge damo narazen v širini ramen. 

Med vdihom roke dvignemo v odročenje (dlani so obrnjene navzdol), ob izdihu se 

nagnemo najprej v desno stran tako, da nam desna roka počiva na desnem kolenu, 

levo roko pa dvignemo iztegnjeno navzgor (pogled imamo usmerjen proti stropu). Ob 

vdihu se ponovno dvignemo, roke pomikamo v odročenje. Med izdihom se nagnemo v 

levo, leva roka počiva na levem kolenu, desno pa močno iztegnjeno dvignemo v 

vzročenje. Vajo večkrat ponovimo. Pozorni smo na dihanje. 
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- Druga asana se imenuje »punčka iz cunj«. Stojimo vzravnano in globoko vdihnemo. 

Med izdihom se počasi prepognemo naprej, roke nam visijo (pogled proti tlom). 

Glava visi med rokami. Če se kateri izmed učencev težko prepogne, mu je v pomoč 

stol. Roke mu ne visijo, ampak iztegnjene počivajo na stolu.   

 

- Tretja asana se imenuje »trikotnik s sukanjem«. Postavimo se v položaj »gore«, nato 

damo noge narazen v širini ramen. Med vdihom roke počasi pomikamo v odročenje 

(dlani obrnjene proti tlom), med izdihom se prepognemo in zasukamo najprej v levo, 

tako da se z desno roko dotaknemo levega gležnja. Če nam ne uspe, kolena rahlo 

pokrčimo. Med vdihom se vrnemo v predhodni položaj (roke v odročenju), med 

izdihom se ponovno prepognemo in se zasukamo še v desno, torej se z levo roko 

poskusimo dotakniti desnega gležnja. Nič ne delamo na silo. Vajo večkrat ponovimo. 

 

S seboj prinesem tri vrečke, v eni so testenine, v drugi je moka in v tretji je riž. Učence 

vprašam, kaj menijo, koliko tehta posamezna vrečka. Povejo svoje ideje, nato pred tablo 

pokličem enega učenca, ki s pomočjo kuhinjske tehtnice stehta testenine (1 kg), drugega, ki 

stehta moko (1 kg) in tretjega, ki stehta riž (1 kg). Pogovarjamo se o tem, da lahko nekatere 

snovi zavzemajo večjo prostornino, a kljub temu tehtajo 1 kg. Učenci sami navedejo nekaj 

primerov.  

 

OSREDNJI DEL  

Z učenci ponovimo, koliko je 1 kilogram dekagramov in koliko je to gramov. Vprašam jih, 

koliko je 1 dekagram gramov in koliko je 10 dekagramov gramov. Pretvorbe zapišem na 

tablo. 

 

Na tablo narišem naslednjo risbo: 

 

                                               2 kg moke 

 

___________________________ 

 

   

Učence vprašam, katere standardne uteži potrebujem, da bo tehtnica v ravnovesju. Izbirajo 

lahko med utežmi za 500 g, 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, ki se lahko v zapisu ponavljajo 
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večkrat. Učenci povejo svoje ideje, nato eno narišem na tablo, oni pa jo prerišejo v svoje 

matematične zvezke. Nato jim dam navodilo, naj vsak zase naredi še en primer. Nekaj 

učencev prebere svoje primere na glas, ostali pa kontrolirajo, če so zapisi pravilni.  

 

Učencem narekujem nekaj primerov merskih enot za maso, njihova naloga pa je, da jih 

pretvarjajo po mojem navodilu. Vse primere pišem tudi na tablo. Vsako rešitev mi pove 

drugi učenec. V primeru nejasnosti dam dodatno razlago. 

Primeri: 2 kg = ___ dag = ___ g (R: 200 dag, 2000 g) 

              5 dag = _____ g (R: 50 g) 

              67 dag = ____ g (R: 670 g) 

              300 dag = ____ kg (R: 3 kg) 

              6 kg = _____ g (R: 6000 g) 

              8000 g = ____ kg (R: 8 kg) 

              9 kg = ____ g (R: 9000 g) 

              40 dag = ____ g (R: 400 g) 

 

Učenci rešijo 2. nalogo v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4, na strani 59. Po 

končanem delu skupaj pregledamo rešitve. 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učencem razdelim delovne liste, na katerih so matematični problemi (priloga 2). Skupaj 

naredimo prvi primer, ostale rešujejo samostojno v tišini. Ko končajo, skupaj pregledamo 

rešitve. 

 

Učencem dam domačo nalogo, in sicer v delovnem učbeniku Svet matematičnih čudes 4, na 

strani 50. 

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci delajo v parih. Eden izmed 

para se uleže na trebuh, drugi pa na njegovem hrbtu »zamesi« pico – valja, gnete, na testo 

polaga šunko, sir, olive … Ko je pica končana, se zamenjata. 
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ANALIZA 2. UČNE URE – 9. 4. 2013 

Prvo uro sem matematiko poučevala v ES, torej sem uro začela z jogijskimi vajami. Vaje so 

učenci večinoma izvajali po mojih navodilih in se zelo trudili, da je bila med izvajanjem v 

razredu čista tišina. Všeč jim je bilo, da so asano »trikotnik« že poznali in niso potrebovali 

navodil, saj smo jo izvajali prvo uro.  

Ko so učenci ES zagledali pripravljen material na mizi, so začeli ugibati, kaj bomo počeli. Vsi 

so hoteli biti aktivni, hoteli so sodelovati. Uvodna dejavnost, kjer so ugibali, koliko tehta 

posamezna vrečka, jim je šla zelo dobro, saj so bile njihove ocene zelo blizu pravilni masi. Ko 

so morali tehtati s kuhinjsko tehtnico, sem opazila, da so doma bolj navajeni uporabljati 

digitalno tehtnico, kjer samo preberejo iz zaslona, koliko tehta posamezni predmet. Pri tej 

dejavnosti so imeli nekateri kar nekaj težav, zato smo stehtali več predmetov kot sem si jih 

zamislila in vadili branje iz kuhinjske tehtnice. Učenci so si zapomnili osnovne primere 

pretvarjanja mase, zato večini naloga pretvarjanja ni predstavljala težav. Le ena deklica je 

potrebovala še dodatno razlago. Uteži so smiselno uporabili in zapisali na tablo tako, da je 

bila tehtnica v ravnovesju. Med reševanjem nalog v delovnem zvezku so bili učenci zbrani in 

mirni. Ni mi bilo treba posegati vmes z opozorili. Nekateri so opazili, da dva primera od njih 

zahtevata, naj pretvorijo kilograme v tone in obratno. S to nalogo sem želela ugotoviti, kdo že 

pozna tone, a nisem zahtevala od njih rezultata. Primera je rešil le tisti, ki je mersko enoto 

(tone) poznal in jo znal pretvarjati. Z razumevanjem besedila nalog na delovnih listih niso 

imeli težav, opazila pa sem, da nekateri (dva ali trije) nalogo preberejo zelo hitro in površno, 

posledično pa ne pridejo do pravilnih rezultatov ali pozabljajo na merske enote. Večkrat sem 

poudarila, naj rešujejo počasi in na koncu še enkrat preverijo rezultat. Tiste, ki so prej končali, 

sem spodbudila, naj pomagajo sošolcem, ki česa ne razumejo, samo z dodatno razlago. 

Masaže to uro nisem izvedla, saj se mi ni zdelo potrebno. Učenci so sledili in zbrano poslušali 

moja navodila za delo. Vzdušje v razredu sem občutila kot prijetno. 

V KS sem poučevala matematiko drugo uro, brez izvajanja jogijskih vaj (asan). Učence je 

uvodna dejavnost pritegnila. Njihove ideje o teži posamezne vrečke so bile večinoma 

smiselne. Enako kot v ES sem opazila, da je učence bližje delo z digitalno tehnico, zato smo 

tudi v tej skupini naredili še nekaj dodatnih primerov tehtanja. Osnovne primere pretvarjanja 

mase si je večina učencev zapomnila, a so jih pri danih primerih pretvarjanja še potrebovali 

zapisane na tabli. Naloga s tehtnico jim ni predstavljala težav. Med reševanjem naloge v 

delovnem zvezku so bili učenci zbrani, pri primerih pretvarjanja iz kilogramov v tone in 
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obratno pa sem opazila, da je večina učencev poznala tone, le redki pa so vedeli, koliko je ena 

tona kilogramov. Problemske naloge na delovnih listih so učenci razumeli, a so ravno tako kot 

v ES, nekateri hiteli z reševanjem in bili površni. Večkrat sem jih opomnila na zapis merskih 

enot. Klima v razredu je bila prijetna, učenci pa motivirani za delo. 

 

Fotografija 3: Dekleta iz KS rešujejo problemske naloge 
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10.3 Izvedba in analiza 3. učne ure – 10. 4. 2013     

3
UČNA PRIPRAVA, 3. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Tehtanje 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za maso (g, dag, kg), 

- ocenijo in tehtajo maso različnih predmetov,  

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- uporabljajo standardne merske enote (g, dag, kg) in poznajo pomen njihove uporabe, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za maso (g, dag, kg), 

- znajo računati s standardnimi merskimi enotami za maso (g, dag, kg). 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga, delo s 

konkretnim materialom 

 

UČNE OBLIKE: delo v parih, frontalno, individualno 

                                                           
3
Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: digitalna tehtnica, margarina, kava, čokolada, moka, 

riž 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Simpkins, A. C., Simpkins, A. (2003). Yoga basics: The basic poses and routines you 

need to be healthy and relaxed. United States: Tuttle Publishing. 

- Stewart, M., Phillips, K. (1992). Yoga for children: Simple exercises to help children 

grow strong and supple. London: Websters International Publishers. 

VIR: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 27. 2. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo štiri asane: 

 

- Prva asana se imenuje »lokostrelec«. Desno nogo pomaknemo naprej, pred levo 

nogo, prsti na nogah so usmerjeni naravnost. Nato položimo desno roko na čelo. Ob 

vdihu počasi pomikamo levo roko v predročenje, palec na roki je iztegnjen. Ob izdihu 

levo roko zasukamo v levo, oči sledijo iztegnjenemu palcu. Ob vdihu roko počasi 

pomikamo v začetni položaj, oči sledijo palcu na roki. Vajo ponovimo še v drugo 

smer na enak način, vendar  zamenjamo položaj rok in nog.  

 

- Druga asana se imenuje »presta«. Na tleh sedimo z iztegnjenimi nogami. Levo nogo 

pokrčeno položimo preko desne tako, da je levo stopalo ob desnem kolenu. Z desno 

roko se oprimemo levega kolena, desno roko pa položimo za hrbet na tla (večja 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf
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stabilnost). Pogled usmerimo močno nazaj, brada se dotika leve rame. V takem 

položaju globoko dihamo nekaj sekund, nato vajo ponovimo še v drugo smer.  

 

- Tretja asana se imenuje »miška«. Usedemo se na pete, zgornji del trupa nagnemo 

naprej tako, da se s čelom dotaknemo tal. Roke damo nazaj, da počivajo ob stopalih. 

V tem položaju globoko dihamo.  

 

- Četrta asana se imenuje »kamela«. Pokleknemo. Smo vzravnani. Ramena potegnemo 

nazaj, roke so sproščene (visijo). Globoko dihamo. Nato ob vdihu počasi usločimo 

hrbtenico, z rokami se oprimemo pet. Pogled usmerimo navzgor. Ob izdihu se 

ponovno vzravnamo. V tem položaju mirno dihamo. Vajo nekajkrat ponovimo.    

 

Po končanih vajah se učenci mirno usedejo na svoja mesta.  

 

Učencem pokažem naslednje predmete, ki jih prinesem s seboj: margarino, čokolado, kavo, 

moko in riž. Povem jim navodilo, in sicer da najprej premislijo in ocenijo, koliko gramov 

tehtajo posamezni predmeti. Te ocene zapišejo v svoje zvezke v obliki tabele (priloga 3a: 

tabelska slika). Potem pred tablo pokličem vsakič drugega učenca, ki stehta posamezen 

predmet. Ugotovitve ponovno zapišejo v tabelo. Pogovorimo se, za koliko so se njihove 

ocene razlikovale od meritev. Posebej sem pozorna na merske enote, ki so jih uporabljali 

učenci.   

 

  

OSREDNJI DEL  

Učencem povem navodilo, da uredijo prinešene predmete od najlažjega do najtežjega. Imena 

predmetov in dobljene meritve po velikosti zapišejo v svoje zvezke pod tabelo. Ko končajo, 

eden izmed učencev bere rešitve, jaz pa jih pišem na tablo.  

 

Izmed predmetov izberem margarino, ki tehta 250 g. Naloga učencev je, da v obliki računa v 

svoje zvezke zapišejo na kakšen način lahko dobimo, s pomočjo različnih uteži, 250 g (npr. 

100 g + 100 g + 50 g). Nekaj učencev izberem, da preberejo svoje račune.  

 

Učenci naredijo nalogi 1 in 2 v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4, na straneh 60 
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in 61. Po končanem delu pregledamo rešitve nalog. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učencem narekujem nekaj primerov pretvarjanja merskih enot za maso (priloga 3b), jaz jih 

pišem na tablo. Skupaj rešimo dane primere in se ob kakršni koli nejasnosti pogovorimo 

(dodatna razlaga). 

 

Učencem dam domačo nalogo, in sicer v delovnem učbeniku Svet matematičnih čudes 4, na 

strani 51. 

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci se masirajo v parih, najprej 

eden zmasira drugemu vrat, nato preide na rame in roke, potem pa se zamenjata. 

 

 

ANALIZA 3. UČNE URE – 10. 4. 2013 

V ES sem matematiko izvajala drugo uro, prvo uro pa so imeli šport. Na njihovih obrazih je 

bilo opaziti utrujenost in nepripravljenost na jogijske vaje. Prvo asano, imenovano 

»lokostrelec«, sem malo skrajšala, ker so se pritoževali nad držanjem roke, iztegnjene pred 

seboj. »Presta« jim je bila bolj všeč, saj so lahko sedeli na tleh, najbolj pa so bili navdušeni 

nad »miško«. Ob tej vaji so si lahko odpočili in se umirili. Pri zadnji asani pa je bilo ponovno 

občutiti nelagodje, zato jih nisem silila z večkratnimi ponovitvami.  

 

  Fotografija 4: Učenci ES izvajajo "lokostrelca" 
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Fotografija 5: Učenci ES izvajajo "presto" 

Prinešeni material je pritegnil pozornost učencev ES. Ko so morali oceniti težo posameznega 

predmeta, so se res trudili in njihove ocene so bile res približki dejanskih mas. Med tehtanjem 

so bili izbrani natančni, ostali pa so jih z navdušenjem kontrolirali in jih opozarjali ob 

nepravilnostih. Predmete so brez težav uredili od najlažjega do najtežjega. Nekaterim se je 

zdela zahtevna naslednja naloga, ko so morali 250 g zapisati v obliki računa. Vprašali so me, 

če si lahko narišejo tehtnico, saj so hoteli s pomočjo grafičnega zapisa priti do simbolnega. 

Čeprav smo take račune že pisali, so potrebovali dodatno razlago. Po prvem primeru so brez 

težav nadaljevali sami. Naloge v delovnem zvezku so reševali v tišini. Opazila sem, da so bili 

zelo natančni pri risanju sestavin in pozorni na sam zapis merskega števila in merske enote. 

Prvi primer pretvarjanja standardnih merskih enot za maso smo naredili skupaj na tablo, 

ostale pa so reševali samostojno. Učenci večinoma niso imeli težav, le ena deklica je 

potrebovala dodatno razlago. Pri učencih je bilo opaziti zadovoljstvo na njihovih obrazih ob 

vsakem pravilnem rezultatu. Ko so brali rešitve, sem jih spodbujala, naj razložijo tudi potek 

reševanja. V razredu je bilo kljub začetni nejevolji sproščeno vzdušje. Nisem občutila padca 

koncentracije in ni mi bilo treba posegati v uro z opozorili, zato tudi to uro nisem izvajala 

masaže. 

V KS sem izvajala matematiko tretjo uro, in sicer brez jogijskih vaj in masaže. Čeprav so 

imeli učenci že dve uri intenzivnega pouka, je bilo vzdušje v razredu na začetku sproščeno in 

umirjeno. Začetna dejavnost jih je zelo motivirala. Večina učencev je dobro ocenila maso 

posameznega predmeta, nekaterim pa so ocene delale nekaj težav, saj je šlo za lažje predmete 

oz. manjšo količino. Med tehtanjem so bili zbrani vsi učenci, tako tisti, ki so tehtali, kot tudi 
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tisti, ki so preverjali ustreznost dobljenih meritev. Predmete so znali urediti od najlažjega do 

najtežjega. Enako kot v ES so imeli tudi učenci KS težave pri zapisu 250 g v obliki računa. 

Tudi oni so prosili, če si lahko narišejo v zvezek tehtnico in si z njo pomagajo. Med 

reševanjem nalog v delovnem zvezku sem nekatere učence večkrat opozorila, naj bodo tiho in 

rešujejo naloge sami. Ko smo začeli z reševanjem primerov na tablo, so ponovno dobili zagon 

in motivacijo za delo. Pravilni rezultati so jih spravili v dobro voljo, saj je bilo na njihovih 

obrazih zaslediti nasmehe. Vzdušje v KS je skozi celo uro nihalo.         

 

Moje sprotne opombe: 

Nekateri učenci ES in KS so imeli težave, ko so morali dano količino zapisati kot seštevek 

manjših količin (simbolna oblika zapisa). Ta postopek smo že ponazorili konkretno s 

tehtanjem različnih predmetov in uporabo standardnih uteži ter kasneje grafično z risanjem 

tehtnice. Kljub temu menim, da je bil zanje prehod iz grafičnega v simbolen zapis še vedno 

preveč abstrakten, zato so si želeli pomagati še z grafičnim – z risanjem tehtnice.   
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10.4 Izvedba in analiza 4. učne ure – 11. 4. 2013 

4
UČNA PRIPRAVA, 4. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Tehtanje 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardno mersko enoto tona (t), 

- ocenijo maso različnih predmetov,  

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- uporabljajo standardne merske enote (g, dag, kg, t) in poznajo pomen njihove 

uporabe, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za maso (g, dag, kg, t), 

- znajo računati s standardnimi merskimi enotami za maso (g, dag, kg, t). 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga 

 

UČNE OBLIKE: delo v parih, frontalno, individualno 

 

                                                           
4
 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: slike prevoznih sredstev in pohištva, slika znaka 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Stewart, M., Phillips, K. (1992). Yoga for children: Simple exercises to help children 

grow strong and supple. London: Websters International Publishers. 

VIRI: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 28. 2. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

- Slika avta. Dostopno 28. 2. 2013 iz: http://users.freenet.am/~gooooood/avto015.jpg 

- Slika kolesa. Dostopno 28. 2. 2013 iz: http://www.cult.si/images/cult_big15.jpg 

- Slika ladje. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://web.vecer.com/portali/podatki/2011/05/29/slike/online_174519-300.jpg 

- Slika mize. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://www.fortrade.si/Slike/02_Dnevne_sobe/70024001_V.jpg 

- Slika omare. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://cdn2.jysk.com/getimage/web.medium/3696553/WEB/1010 

- Slika prometnega znaka. Dostopno 28. 2. 2013 iz: 

http://www.signaco.si/znaki/prepoved/prepoved7.jpg 

- Slika tovornjaka. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://www.jatis.si/images/galerija/tovornjak02_velika.jpg 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo štiri asane: 

 

- Prva asana se imenuje »mačka«. Postavimo se v položaj vseh štirih, roke so trdno na 

tleh. Ob vdihu usločimo hrbet in damo glavo nazaj. Ob izdihu naredimo grbo in glavo 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf
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povesimo. Nato se postavimo v začetni položaj. Vajo večkrat ponovimo. 

  

- Druga asana se imenuje »pes«. Postavimo se v položaju vseh štirih in globoko 

vdihnemo. Ob izdihu visoko dvignemo boke in močno iztegnemo noge. Glava imamo 

med rokami. Vajo nekajkrat ponovimo. 

   

- Tretja asana se imenuje »kobra«. Uležemo se na trebuh, roke pokrčimo ob prsnem 

košu, nato globoko vdihnemo. Ob izdihu dvignemo zgornji del trupa, opiramo se na 

roke. Dvignemo se toliko, kolikor se lahko. Vajo nekajkrat ponovimo, nato se 

obrnemo na hrbet, pokrčimo noge in z rokami objamemo kolena (počivamo – globoko 

dihamo).     

 

- Četrta asana se imenuje »zavita mala sveča«. Usedemo se na pete. Ob vdihu počasi 

dvignemo roke v vzročenje in sklenemo dlani. Ob izdihu zgornji del trupa zasučemo v 

levo, ob vdihu pa ga zasučemo nazaj v sredino. Ob izdihu zgornji del trupa zasučemo 

še v desno, ob vdihu pa ponovno nazaj v sredino. Nato roke položimo na kolena in 

globoko dihamo. Vajo nekajkrat ponovimo.    

 

Učencem pokažem naslednje slike (priloga 4a): kolo, avto, tovornjak, ladjo, omaro in mizo. 

Pogovarjamo se, koliko po njihovem mnenju tehtajo posamezni predmeti, predmete tudi 

primerjamo. Vodim jih z vprašanji, kaj je težje oz. lažje, predmete skušajo urediti po 

velikosti glede na težo. Predpostavljam, da bodo maso izražali v kilogramih, zato bom lahko 

vključila tudi pretvorbe iz kilogramov v dekagrame oz. grame. 

 

  

OSREDNJI DEL  

Učencem pokažem prometni znak (priloga 4b). Vprašam jih, če vedo, kaj pomeni in če so ga 

že kdaj videli. V primeru, če nihče ne ve pomena, jim povem, da znak pomeni prepoved, in 

sicer da od mesta, kjer stoji ta znak, ne smejo voziti vozila, ki tehtajo več kot sedem ton in 

pol. Nato jih vprašam, ali morda vejo, koliko je ena tona kilogramov. Učenci povejo svoje 

ideje. Na tablo zapišem, 1 t = 1000 kg, učenci pa to prepišejo v svoje zvezke. Potem jih 

vprašam, koliko je 7,5 tone kilogramov.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Sabina Osolin; diplomsko delo 

52 

 

Učencem zastavim matematični problem, ki ga zapišem na tablo, učenci pa v svoje zvezke: 

Jaka mora s tovornjakom razvoziti tovor. Tovornjak tehta 4 tone, tovor tehta 3 tone, 

prevoznik pa 60 kg. Na poti mora prečkati most. Čezenj lahko peljejo samo vozila, ki niso 

težja od 7,5 t (7 t 500 kg). Ali bo Jaku uspelo varno prečkati most? 

 

Iz problemske situacije izpišemo ključne podatke in skupaj sestavimo račun. Posebej sem 

pozorna na pravilno uporabljene merske enote za maso.  

 

Skupaj naredimo nekaj primerov pretvarjanja merskih enot za maso in primerjanja količin 

(priloga 4c). 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učenci samostojno rešijo naloge v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4, na straneh 

62 in 63. Po končanem delu skupaj pregledamo rešitve. Na koncu ure jim povem, da bodo 

naslednjo uro matematike pisali kratko preverjanje znanja (20 min), da preverim, koliko so si 

od predelane matematične vsebine zapomnili oz. se naučili.  

 

Učencem dam domačo nalogo, in sicer v delovnem učbeniku Svet matematičnih čudes 4, na 

strani 52. 

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci delajo v parih. Sedijo  na 

tleh v turškem sedu, drug za drugim. Učenca, ki sta skupaj v paru, se med seboj odločita, kdo 

bo prvi prevzel vlogo maserja. Prvi maser riše drugemu različne oblike po hrbtu, nato vlogi 

zamenjata.  

 

 

ANALIZA 4. UČNE URE – 11. 4. 2013 

V ES sem poučevala matematiko s sprostitvenimi tehnikami prvo uro. Učenci so jogijske vaje 

izvajali po navodilih, večina je bila pozorna na pravilnost izvedbe in na ustrezno dihanje. 

Všeč so jim bila imena izbranih asan. 
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Fotografija 6: Učenci ES izvajajo "mačko" 

 

 

 

Fotografija 7: Učenec iz ES med izvajanjem "psa" 
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Fotografija 8: Učenci ES izvajajo "zavito malo svečo" 

Uvodna dejavnost je učence ES zelo pritegnila, saj so postali prijetno živahni, a ni bilo 

moteče. Njihove ocene mas izbranih predmetov so bile smiselne, približale so se točnim, le 

pri oceni mase ladje so imeli težave. Ko smo predmete primerjali glede na maso, so na vsa 

moja vprašanja odgovorili pravilno. Uporabljali so tudi že tone, čeprav se te standardne 

merske enote še nismo učili. Pomen prometnega znaka je večina učencev poznala, nekateri pa 

so znali tudi pretvoriti 7,5 tone v kilograme. Učencem je bil matematični problem zanimiv. 

Ko smo ga skupaj postopno reševali, so sodelovali vsi učenci. Bili so zbrani in pozorni na 

pravilnost celotnega zapisa – uporaba pravilnih merskih enot. Vmes smo morali še ponoviti 

pisno seštevanje, saj so ga nekateri že malo pozabili. Primere pretvarjanja in primerjanja so 

učenci reševali brez zaletavosti, s premislekom, na kar so bili tudi posebej opozorjeni. 

Nestrpno so čakali na pravilnost rešitev in se razveselili, če so primer rešili pravilno. Samo pri 

enem primeru je bila vmes potrebna dodatna razlaga. Naloge v delovnem zvezku so reševali 

samostojno, v tišini. Med uro mi učencev ni bilo potrebno opozarjati. Razumeli in upoštevali 

so moja navodila za delo. Klima v razredu je bila celo uro sproščena. 

Drugo uro sem matematiko poučevala v KS. Tudi učence KS je pritegnila uvodna dejavnost. 

Pri ocenjevanju mas posameznih predmetov je bila večina zelo blizu realnim masam. Tudi oni 

so že uporabljali tone. Zelo so se vživeli v ocenjevanje, imeli so zelo veliko idej. V razredu je 

nastal nemir, govorili so drug čez drugega in si skakali v besedo, zato sem morala vmes 

posredovati in jih umiriti. Primerjanje predmetov glede na maso jim ni delalo težav. Pomen 

prometnega znaka so poznali le nekateri učenci, posamezniki pa so znali pretvoriti 7,5 tone v 

kilograme. Sestava matematičnega problema jim je bila poznana. Naloge smo se lotili 
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postopno, sproti sem preverjala njihovo razumevanje. Enako kot učenci ES so bili tudi učenci 

KS natančni pri reševanju primerov pretvarjanja in primerjanja. Reševanje nam je vzelo več 

časa, kot sem predvidevala, saj sem vmes morala učence kar nekajkrat opozoriti zaradi 

klepetanja in motenja ostalih. Nemir je povročilo tudi govorjenje rešitev brez dviga roke in 

poziva. Med reševanjem nalog v delovnem zvezku sem morala učence večkrat opozoriti, naj 

bodo tiho in naj ne motijo ostalih sošolcev med reševanjem. V primerjavi z ES je bila 

razredna klima v KS manj sproščena, stalno je nihala, kot sta nihala tudi razpoloženje in 

odzivnost učencev.       
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10.5 Izvedba in analiza 5. učne ure – 12. 4. 2013 

5
UČNA PRIPRAVA, 5. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Tehtanje (preverjanje znanja) 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za maso (g, dag, kg, t), 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- uporabljajo standardne merske enote (g, dag, kg, t) in poznajo pomen njihove 

uporabe, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za maso (g, dag, kg, t), 

- znajo računati s standardnimi merskimi enotami za maso (g, dag, kg, t). 

- znajo rešiti različne matematične probleme. 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in  po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga, didaktična igra 

 

UČNE OBLIKE: delo v parih, frontalno, individualno, delo v skupinah 

                                                           
5
 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: listi z nalogami preverjanja znanja, vrečka z listki 

(naloge pretvarjanja), listi s problemsko nalogo 

 

LITERATURA: 

- Božič, U. (2012). Pravljična joga: Priročnik za vadbo joge za otroke, stare od 2 do 5 

let. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

VIR: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 2. 3. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo tri asane, ki pripomorejo k umiritvi in koncentraciji za delo: 

 

- Prva asana se imenuje »bager«. Usedemo se na pete in sklenemo roke za hrbtom. 

Globoko vdihnemo. Ob izdihu se sklonimo naprej tako, da čelo počiva na tleh, roke 

pa sklenjene dvignemo navzgor. Dih zadržimo za deset sekund, nato se ob vdihu 

zravnamo, roke položimo na kolena in globoko, sproščeno dihamo. Vajo nekajkrat 

ponovimo, nato počivamo sklonjeni naprej s čelom naslonjenim na pesteh (ena vrh 

druge).   

 

- Druga asana se imenuje »kamela«. Pokleknemo. Smo vzravnani. Ramena potegnemo 

nazaj, roke so sproščene (visijo). Globoko dihamo. Nato ob vdihu počasi usločimo 

hrbtenico nazaj, z rokami se oprimemo pet, pogled pa usmerimo navzgor. Ob izdihu 

se ponovno vzravnamo. V tem položaju mirno dihamo. Vajo nekajkrat ponovimo.    

    

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf
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- Tretja asana se imenuje »iskanje diha«. Učenci si poiščejo partnerja. Oba se usedeta 

na tla, s hrbti se stikata. Kolena rahlo pokrčita. V tem položaju dihata mirno in 

sproščeno. Poskušata začutiti dihanje drug drugega.   

 

Z učenci skupaj ponovimo, kar smo se v prejšnjih urah naučili. Postavim jim naslednja 

vprašanja: 

Koliko je en kilogram dekagramov? Koliko je to gramov? 

Koliko je en dekagram gramov? 

Koliko je deset dekagramov gramov? 

Koliko je ena tona kilogramov? 

  

 

OSREDNJI DEL  

Učence pozovem, naj se pripravijo na kratko, to je 20 minutno preverjanje znanja (priloga 

5a), s katerim bom dobila vpogled, koliko so se naučili na naših skupnih urah matematike. 

Povem jim, naj ne klepetajo s sosedom, saj jim bom v tem primeru list z nalogami vzela. S 

sosedom postavita pregrado, ki bo onemogočila prepisovanje. Nato jim razdelim liste z 

nalogami. Sproti jih opozarjam, koliko časa imajo še na voljo za pisanje. Tisti, ki prej konča, 

rešuje naloge v delovnem učbeniku Svet matematičnih čudes 4, na strani 53. 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učence razdelim v štiri skupine po šest za naslednjo igro, in sicer za kviz. V vrečki imam 

pripravljene primere pretvarjanja (priloga 5b). Vsakič eden iz vsake skupine iz vrečke izvleče 

en listek z nalogo, ki jo reši. Časa ima pet sekund. Če jo reši pravilno, skupini prisluži točko, 

če pa napačno, skupina točke ne dobi. Vse zbrane točke posamezne skupine zapisujem na 

tablo. Zmaga tista skupina, ki dobi največ točk. Če pride do izenačenja rezultata npr. dveh 

skupin, obe dobita listek z enako problemsko nalogo (priloga 5c). V tem primeru je 

pomembna hitrost reševanja. Tista skupina, ki nalogo prva pravilno reši, je zmagovalna.   

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci vstanejo, se močno 

pretegnejo in si z rokami zmasirajo (nežni krožni gibi) očesne sence in ušesne mešičke.  
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ANALIZA 5. UČNE URE – 12. 4. 2013 

Preverjanje znanja sem izvajala v obeh 4. razredih, po vsakem zaključku učne enote. Tako 

sem dobila vpogled, koliko so si učenci zapomnili od moje razlage in narejenih vaj, ali 

naučeno razumejo ter kako napredujejo v znanju. 

V ES sem poučevala matematiko prvo uro. Pri uri je bilo prisotnih 24 učencev. Na začetku 

smo skupaj izvedli tri asane s ponovitvami, ki pripomorejo k sprostitvi, umiritvi in 

izboljšujejo koncentracijo za delo. Učenci so vaje izvajali po mojih navodilih in v tišini. 

Opazila sem, da so najbolj uživali pri zadnji asani, ki se imenuje »iskanje diha«, saj so hoteli 

ostati v taki pozi čim dlje časa, kljub pozivu, naj se usedejo na svoja mesta.  

 

Fotografija 9: Izvajanje "iskanja diha" 

Pri uvodnih vprašanjih, namenjenih ponovitvi, so v ES sodelovali vsi učenci. Dobila sem 

občutek, da bodo preverjanje dobro pisali, saj so res pokazali svoje znanje. Med preverjanjem 

znanja so bili učenci tiho in osredotočeni na reševanje. Vmes mi jih ni bilo treba nikoli 

opozoriti. Tisti, ki so prej končali z reševanjem, niso motili svojih sošolcev, ampak so v tišini 

nadaljevali z zadolžitvami. Učenci ES so preverjanje znanja pisali dalj časa, kot sem 

pričakovala. Kviza posledično nismo mogli izvesti, saj ure nismo mogli podaljšati, ker so 

imeli potem malico. To je bila moja iztočnica za nadaljnje snovanje preverjanj znanja, torej 

zmajšati obseg nalog in vključiti le ključne elemente, ki jih želim preveriti. Masaže nisem 

izvedla, saj je bilo vzdušje v razredu celo uro mirno in sproščeno. 

V KS sem matematiko izvajala drugo uro, in sicer brez joge in masaže. Pri uri je bilo 

prisotnih 23 učencev. Opazila sem, da učenci niso pričakovali tako obsežnega preverjanja 

znanja, saj so bili kar malo začudeni. Ko so se lotili reševanja, mi večine ni bilo potrebno 
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posebej opozarjati na individualno reševanje in reševanje v tišini. Le pri dveh učenci sem 

morala večkrat nekoliko povzdigniti glas, saj sta motila ostale pri delu. Preverjanje znanja so 

reševali več kot eno šolsko uro. Z dovoljenjem mentorice smo uro matematike podaljšali in 

skupaj izvedli še kviz, saj je bilo v KS to mogoče narediti. Med kvizom so bili učenci izredno 

živahni in tekmovalni, dva učenca pa sta izstopala in stalno motila ostale, po njunih besedah 

sta izgubljala nalašč. Nisem ju prestavila v drugo skupino, saj bi potem izzvala pritoževanje s 

strani ostalih učencev. Dodatne spodbude so pomagale, da sta se umirila in vsaj poskusila 

sodelovati v skupini. Razredna klima v KS ni bila tako umirjena in sproščena kot v ES. 

 

Fotografija 10: Dekleta iz KS so bila zmage na kvizu vesela 

Analizirala sem tudi preverjanje znanja obeh skupin in ugotovila, da so bili učenci ES bolj 

uspešni kot učenci KS. V ES so imeli učenci skupaj v povprečju 29,1 točk, učenci KS pa 27,9 

točk. Največ težav so imeli povprečno tako učenci ES kot učenci KS pri dveh nalogah, in 

sicer pri nalogi, kjer so morali urediti količine po velikosti, od najmanjše do največje, ter pri 

problemski nalogi. Pri obeh nalogah je bila najpogostejša napaka napačno pretvarjanje 

standardnih merskih enot za maso. V ES so trije učenci zbrali vse možne točke (34 točk), v 

KS pa dva. Če bi preverjanje znanja ocenjevala, v ES ne bi bilo nobene negativne ocene, v KS 

pa bi bila ena. 
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10.6 Izvedba in analiza 6. učne ure – 15. 4. 2013 

6
UČNA PRIPRAVA, 6. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Prostornina 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardni merski enoti za merjenje prostornine (l, dl), 

- poznajo velikostni odnos med l in dl, 

- znajo oceniti in izmeriti prostornino (z nestandardninimi in  s standardnimi enotami), 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo uporabljati standardni merski enoti za merjenje prostornine (l, dl) in poznajo 

pomen njune uporabe, 

- znajo pretvarjati standardni merski enoti za prostornino (l, dl). 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga, delo s 

konkretnim materialom 

 

UČNE OBLIKE: delo v skupinah, delo v parih, frontalno, individualno 

                                                           
6
 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: različne posode, lonček za merjenje prostornine, 

merilni posodi za l in dl, list s tabelo, lij, vedra z vodo  

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Simpkins, A. C., Simpkins, A. (2003). Yoga basics: The basic poses and routines you 

need to be healthy and relaxed. United States: Tuttle Publishing. 

VIR: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 4. 3. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo štiri asane: 

 

- Prva asana se imenuje »trava«. Stojimo vzravnano, noge imamo skupaj. Ob vdihu 

dvignemo roke v vzročenje, dlani se dotikata druga druge. Ob izdihu se z zgornjim 

delom trupa nagnemo na desno. Ob vdihu se ponovno zravnamo in se ob izdihu 

nagnemo v levo. Ko ponovno vdihnemo, se zravnamo in ob izdihu počasi spuščamo 

roke pred seboj. Vajo nekajkrat ponovimo.  

 

- Druga sana se imenuje »lokostrelec«. Stojimo vzravnano. Potem desno nogo 

pomaknemo naprej, pred levo nogo, prsti na nogah so usmerjeni naravnost. Nato 

položimo desno roko na čelo. Ob vdihu počasi pomikamo levo roko v predročenje, 

palec na roki je iztegnjen. Ob izdihu levo roko zasukamo v levo, oči sledijo 

iztegnjenemu palcu. Ob vdihu roko počasi pomikamo v začetni položaj, oči sledijo 

palcu na roki. Vajo ponovimo še v drugo smer na enak način, vendar zamenjamo 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf
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položaj rok in nog.  

    

- Tretja asana se imenuje »petelin«. Pokleknemo na levo koleno. Roke nam sproščeno 

visijo ob telesu. V tem položaju nekaj sekund globoko dihamo. Nato se ob vdihu 

nagnemo naprej (težišče telesa premaknemo z levega kolena na desno stopalo), hrbet 

je vzravnan, glava pa pokončna. Ob izdihu se postavimo v začetni položaj (težišče 

ponovno premaknemo na levo koleno). Vajo nekajkrat ponovimo, nato položaj nog 

zamenjamo. V tem položaju naredimo še nekaj ponovitev.    

 

- Četrta asana se imenuje »miza«. Sedimo na tleh, kolena imamo pokrčena. Roke 

imamo zadaj za podporo. Ob vdihu počasi dvignemo medenico in križ. V tem položaju 

obstanemo nekaj sekund. Dihamo mirno in globoko. Nato se vrnemo v začetni 

položaj. Vajo nekajkrat ponovimo. 

 

Učence seznanim z rezultati preverjanja znanja (povratna informacija). Popravo naredijo za 

domačo nalogo. 

 

Z učenci se pogovarjamo, katere vrste pijač pijejo, kaj najraje pijejo, koliko tekočine spijejo 

na dan. Vprašam jih tudi, kam različno pijačo nalijejo, koliko je bilo pijače v posodi, iz 

katere so pijačo odlivali in v kakšnih posodah različne vrste pijač shranjujejo.    

 

 

OSREDNJI DEL  

Učencem pokažem nekaj različnih posodic (plastične lončke, večje posode, plastenke …). 

Posode si ogledajo, nato jih skupaj razvrstimo od tiste, v katero damo lahko najmanj vode, do 

tiste, v katero damo lahko največ vode (pojasnijo svoje odločitve). Pogovarjamo se, da je pri 

nekaterih posodah zaradi oblike težko oceniti, koliko vode gre v  posodo (več oziroma manj). 

Navedejo nekaj primerov. Potem na podlagi poskusa razvrstimo posode v pravilno zaporedje 

glede na prostornino. To storimo tako, da s pomočjo kozarčka (enak za vse meritve) 

natakamo vodo v vsako posodo posebej, vmes pa štejemo, koliko polnih kozarčkov (do 

oznake) z vodo smo morali zliti vanjo, da smo jo napolnili. Med nalivanjem pazimo, da vode 

ne polivamo oziroma je v posamezno posodo ne nalijemo preveč. Pred tablo za vsako 

merjenje pokličem drugega učenca. 
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Učence razdelim v štiri skupine po šest. Vsaka skupina dobi nekaj oštevilčenih posod 

različnih prostornin (enake za vsako skupino), list s tabelo (priloga 6a), lij in vedro z vodo. 

Učenci  najprej ocenijo, koliko vode bi lahko nalili v posamezno posodo, ocene pa zapišejo v 

tabelo. Nato jih še preverijo. Vsaka skupina dobi merilni posodi za 1 l in 1 dl. S pomočjo le-

teh ugotavljajo, koliko vode gre lahko v posamezno posodo. Štejejo samo polne merilne 

posode oziroma napolnjene do oznake. Dobljene meritve zapišejo v tabelo. Po končanem 

delu sledi poročanje skupin. Pogovorimo se tudi o tem, za koliko so se njihove ocene 

razlikovale od dobljenih meritev in kako si posode napolnjene z vodo sledijo od tiste, v 

katero gre najmanj vode do tiste, v katero gre največ vode. Sprašujem jih, v katerih posodah 

je več oziroma manj kot en liter vode in v katerih posodah je več oziroma manj kot en 

deciliter vode.       

 

Z učenci primerjamo merilni posodi. Vprašam jih, kaj menijo, koliko decilitrov lahko 

nalijemo s pomočjo manjše menzure v večjo posodo, ki ima prostornino en liter. Ugotovimo, 

da deset decilitrov. Na tablo zapišem naslov Prostornina in pod njim 1 l = 10 dl. Učenci to 

prepišejo v svoje zvezke. Učence vprašam, kaj menijo, koliko litrov vode bi lahko nalili v 

vedro, ki nam je bilo v pomoč pri prejšnjem delu. Podajo ocene, nato jih preverimo.  

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Z učenci skupaj na tablo naredimo nekaj primerov pretvarjanja merskih enot za prostornino 

(priloga 6b), nato samostojno rešujejo naloge v delovnem učbeniku, na strani 54. 

 

Učencem dam domačo nalogo, in sicer morajo rešiti 1. in 4. nalogo v delovnem zvezku Svet 

matematičnih čudes 4, na strani 64. 

  

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci delajo v parih. Eden iz 

para piše drugemu na hrbet različna števila, večja od tisoč (5). Drugi mora ugotoviti, za 

katera števila gre. Nato vlogi zamenjata.  
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ANALIZA 6. UČNE URE – 15. 4. 2013 

V ES sem matematiko z uporabo joge in masaže izvajala prvo uro. Jogijske vaje so večinoma 

izvajali po navodilu. Videti je bilo, kako se trudijo izvesti vaje pravilno. Glede pravilnega 

dihanja niso potrebovali navodil, dovolj jim je bil že nazoren prikaz.  

 

 Fotografija 11: Učenci ES izvajajo asano, imenovano "trava" 

Opazila sem, da se učenci ES radi pogovarjajo. Med uvodnim pogovorom so se vsi 

razgovorili in si izmenjavali različna mnenja. Razvrščanje posodic glede na vsebino količine 

vode jim ni delala težav. Za vsak komentar sem želela še pojasnilo. Učenci so bili med 

frontalnim delom zbrani. Čeprav sem pred tablo klicala le izbrane učence, je bilo opaziti, da 

se ostali niso dolgočasili, ampak so aktivno sodelovali. Delo po skupinah sem občutila kot 

prijetno, saj so učenci delali samostojno, sami med seboj so se dogovarjali glede zadolžitev, v 

razredu je bilo sicer živahno, a ne moteče. Vesela sem bila, ker so z vodo ravnali previdno in 

se med seboj niso polivali. V primeru, da se je kaj polilo, so sami odšli po brisačke in za seboj 

počistili.  
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Fotografija 12: Učenci ES si med skupinskim delom pomagajo 

Po končanem delu v skupinah smo skupaj izvedli masažo z namenom, da se popolnoma 

umirijo in koncentrirajo na nadaljnje delo. Pri masiranju so imeli majhne zadržke tisti, ki so 

sedeli s sošolcem nasprotnega spola, a so te zadržke hitro premagali. V primeru, da masaže 

kdo ne bi želel izvajati, ga v to ne bi silila, saj bi tako dosegla samo nasproten učinek od 

želenega. 

Večina učencev ES je vedela, koliko je en liter decilitrov. Ta snov zanje ni bila nova, a smo 

vseeno naredili nekaj primerov pretvarjanja in tako osvežili njihovo znanje. Veseli so bili, če 

so določeno količino pretvorili pravilno. Nekateri so zraven merskega števila pozabili zapisati 

še enote, zato sem to še enkrat poudarila za vse. Med samostojnim reševanjem nalog v 

delovnem učbeniku ni bilo težav. Učenci so bili skozi celo uro motivirani, vzdušje v razredu 

je bilo živahno, a prijetno. 

V KS sem matematiko brez uporabe joge in masaže poučevala tretjo uro. Učenci so bili zelo 

živahni, kar je bila verjetno posledica predhodne intenzivnosti dveh učnih ur. Opazila sem, da 

se tudi učenci KS radi pogovarjajo. Vsak je dobil možnost, da sodeluje in pove svoje mnenje. 

Pri pogovoru je sodelovala večina učencev. Izmenjavali so si mnenja, podajali ideje, vzdušje 

v razredu je bilo zelo prijetno. Enako kot v ES, so bili tudi učenci KS aktivni med frontalnim 

delom. Med delom po skupinah sem opazila, da učenci med seboj sodelujejo in si zadolžitve 

smiselno delijo. Dve skupini sta bili pri svojem delu zelo natančni, ostali dve pa malo manj. 
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Na koncu samo še ena skupina ni izvedla dejavnosti do konca. Najprej sem jih spodbujala, naj 

pohitijo, a ko so se začeli na neprimeren način zabavati, močiti drug drugega in delovno 

površino, sem dejavnost prekinila.  

Večina učencev KS je vedela, koliko je en liter decilitrov. Pretvarjanje jim ni povzročalo 

večjih težav, veseli so bili, ko so določeno količino pretvorili pravilno. Med reševanjem nalog 

v delovnem učbeniku so bili učenci mirni in osredotočeni na delo. Razredna klima v KS je 

nihala. 
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10.7 Izvedba in analiza 7. učne ure – 16. 4. 2013     

7
UČNA PRIPRAVA, 7. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Prostornina 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za merjenje prostornine (hl, l, dl), 

- poznajo velikostne odnose med hl, l  in dl, 

- znajo oceniti in izmeriti prostornino (z nestandardninimi in  s standardnimi enotami) 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo uporabljati standardne merske enote za merjenje prostornine (hl, l, dl) in 

poznajo pomen njihove uporabe, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za prostornino (hl, l, dl). 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga, delo s 

konkretnim materialom 

 

UČNE OBLIKE: delo v skupinah, frontalno, individualno 

                                                           
7
 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Sabina Osolin; diplomsko delo 

69 

 

 

UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: dva različna lončka z vodo, plastenke različnih 

prostornin (5 dl, 1 l), lij, manjši lističi papirja  

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Dennison, P. E., Dennison, G. E. (2007). Telovadba za možgane: 26 vaj za boljši učni 

uspeh. Ljubljana: Rokus Klett. 

- Simpkins, A. C., Simpkins, A. (2003). Yoga basics: The basic poses and routines you 

need to be healthy and relaxed. United States: Tuttle Publishing. 

VIR: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 5. 3. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo štri asane: 

  

- Prva asana se imenuje »bojevnik«. Naredimo širok razkorak, nato upognemo 

sprednje koleno, stopalo obrnemo naprej. Roke damo v odročenje (jih popolnoma 

iztegnemo), glavo pa zasukamo v smeri upognjenega kolena. Naša poza je močna. V 

tem položaju globoko dihamo nekaj sekund, nato enako vajo ponovimo še v drugo 

smer. Če imamo težave z ravnotežjem, se lahko rahlo s hrbtom naslonimo ob steno.  

    

- Druga asana se imenuje »počitek na stolu«. Sedimo vzravnano, noge so čim boj 

iztegnjene. V tem položaju mirno dihamo, roke počivajo na stegnih. Ob vdihu se 

nagnemo naprej. Roke počasi drsijo po noga navzdol. Nekaj sekund globoko dihamo, 

nato se ob vdihu počasi vrnemo v začetni položaj. Vajo nekajkrat ponovimo. 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf
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- Tretja asana se imenuje »mala črka i«. Stojimo vzravnano. Ob vdihu dvigujemo roke 

v vzročenje (pred seboj), ob izdihu pa se spustimo v čep na prstih. Ob ponovnem 

vdihu vstanemo. Postavimo se na prste, roke so še vedno v vzročenju. Ob izdihu 

spuščamo roke navzdol (pred seboj), hkrati pa spuščamo tudi pete na tla. Vajo 

nekajkrat ponovimo.  

 

- Četrta asana se imenuje »klanec«. Sedimo na tleh, noge imamo iztegnjene, roke pa so 

zadaj za oporo. Ob vdihu počasi dvignemo od tal čim bolj iztegnjeno telo (nekaj 

sekund zadržimo), ob izdihu pa se nazaj usedemo. Vajo nekajkrat ponovimo. 

 

Na mizo si pripravim dva različna lončka z vodo, dve enaki plastenki (5 dl), eno litrsko 

plastenko in lij. Učence vprašam, kaj menijo, v katerem lončku je več oziroma v katerem je 

manj vode. Nekaj učencev pove svoje ocene, nato jih vprašam, kako bi te ocene preverili s 

pomočjo materiala, ki ga imamo na voljo. Skupaj ugotovimo, da bi morali vodo iz vsakega 

lončka preliti v plastenki, ki imata enako prostornino (5 dl) in primerjati višini. Ugotovljeno 

naredimo in primerjamo meritve z njihovimi ocenami. Pogovorimo se, zakaj so imeli težave 

pri podajanju ocene. Predpostavljam, da se bodo njihovi odgovori navezovali na obliko 

lončkov.   

    

 

OSREDNJI DEL  

Učence razdelim v štiri skupine po šest. Vsaka skupina dobi sedem manjših lističev papirja. 

Povem jim navodilo, naj na enega narišejo posodo in nanjo zapišejo 10 l, na drugega in 

tretjega manjši posodi, na kateri zapišejo 5 l, na četrtega plastenko, na ketero napišejo 2 l, na 

ostale tri pa plastenke, na katere zapišejo 1 l. Povem jim, naj si predstavljajo, da so vse 

posode do roba napolnjene z vodo. Pogovarjamo se, koliko litrov vode gre v posamezno 

posodo, posode združujemo na različne načine in ugotavljamo, koliko litrov vode dobimo 

(račune zapisujemo na tablo). Nato učence vprašam, koliko litrov vode ima vsaka skupina. 

Ugotovijo, da 25 litrov. Potem jim postavim novo vprašanje, in sicer, koliko litrov vode 

imajo vse skupine skupaj. Ugotovijo, da 100 litrov.  

 

Učence vprašam, če morda vedo, ali obstaja še kakšna večja merska enota za prostornino kot 
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liter. Povejo svoje ideje. Če nihče ne omeni hektolitra, jim povem, da je 100 litrov enako kot 

1 hektoliter. Na tablo zapišem 1 hl = 100 l = 1000 dl, učenci pa to prepišejo v svoje zvezke 

pod naslovom Prostornina. Nato jih vprašam, če bi znali 1 hektoliter zapisati v obliki 

seštevanja manjših količin (npr. 1 hl = 25 l + 25 l + 25 l + 25 l). Povejo svoje ideje, jaz pa jih 

nekaj zapišem na tablo. Učence vprašam, če morda znajo našteti nekaj posod, katerih 

prostornino merimo v hektolitrih (npr. cisterne, sodi, bazeni). 

    

Z učenci skupaj na tablo naredimo nekaj primerov pretvarjanja merskih enot za prostornino 

(priloga 7). Vsako rešitev pove drugi učenec. Učenci vse primere pišejo v svoje zvezke.  

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učenci samostojno rešijo naloge v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4, na straneh 

64 in 65. Po končanem reševanju pregledamo rešitve nalog. Tisti, ki prej konča, za ponovitev 

reši še naloge v delovnem učbeniku, na strani 55. Ostali jih rešijo za domačo nalogo. 

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Masaža se imenuje možganski 

gumbki. Z eno roko si masiramo mehko tkovo pod ključnico, drugo roko pa položimo na 

popek. Masiramo se nekaj sekund, nato položaj rok zamenjamo.  

 

 

ANALIZA 7. UČNE URE – 16. 4. 2013 

V ES sem matematiko poučevala prvo uro. Izbrane asane so učenci večinoma izvajali po 

navodilu. Pri izvajanju »bojevnika« sem opazila, kako močne so poze nekaterih 

posameznikov in kako samozavestni so bili. Asana, imenovana »mala črka i«, je večini 

povročila kar nekaj težav, saj niso mogli obdržati ravnotežja, zato sem jim dovolila opreti se 

na mizo ali steno. Bili so bolj zadovoljni in videti je bilo, da so se res trudili pri izvajanju. 

Opaziti je bilo velik napredek pri izvedbi asan, saj so bili bolj prepričani sami vase kot čisto 

na začetku.  
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Fotografija 13: Učenci ES izvajajo asano, imenovano "bojevnik" 

 

 

Fotografija 14: Učenkina izvedba "klanca" 

 

Predstave učencev ES glede količine vode v vsakem kozarčku so bile različne. Le redki so 

ugotovili, da je bilo v obeh enako vode. Ko smo njihove ocene preverili še praktično, so želeli 

vsi sodelovati in prelivati vodo. Dejavnost jih je zelo motivirala. Nadaljevali smo z delom po 

skupinah, ki je potekalo tekoče in sproščeno. Učenci so si sami enakomerno razdelili listke, na 

katere so po navodilu risali posode različni prostornin tako, da je vsak dobil priložnost. Le v 

eni skupini sem zasledila pritoževanje, saj je en učenec želel vse delati sam, ostali člani pa so 

si želeli aktivno sodelovati.  
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Fotografija 15: Učenci ES med delom po skupinah sodelujejo 

Združevanje danih količin učencem ES ni delalo težav, nekateri so tudi že poznali enoto 

hektoliter, čeprav se je še nismo učili. Po zapisu osnovnih pretvorb na tablo, so brez težav 

pretvarjali in tako pokazali, da so jim velikostni odnosi med hektolitri, litri in decilitri jasni. 

Težave s pretvarjanjem je imela le ena deklica, ki je potrebovala še dodatno razlago. Učenci 

ES so bili posebej pozorni na pravilno navajanje rezultatov pretvarjanja.  

Učenci ES so naloge v delovnem zvezku reševali zbrano in v tišini. Vmes mi jih ni bilo 

potrebno opozarjati. Vzdušje v razredu je bilo skozi celo uro večinoma prijetno in sproščeno. 

Čeprav so bili učenci na trenutke živahni, me to ni motilo. Potrebe po izvajanju masaže ni 

bilo. 

Učence KS sem poučevala drugo uro, brez joge in masaže. Vzdušje v razredu je bilo 

sproščeno in umirjeno. Učenci so že ob pogledu na material ugibali, kaj bomo počeli. Le redki 

so uganili, da je količina vode v obeh kozarčkih enaka. Ko smo količino vode skušali preveriti 

še praktično, so želeli sodelovati vsi, a ker to ni bilo mogoče, saj bi se dejavnost zavlekla, so 

bili nekateri kar malo nejevoljni. Delo po skupinah je potekalo brez težav, učenci so bili sicer 

živahni, a nemoteči. Med seboj so si delo enakomerno porazdelili in si pomagali pri risanju 

posod na lističe. Dane količine so združevali pravilno. Le redki so že slišali za hektoliter. Ko 

sem na tablo zapisala pretvorbe standardnih merskih enot za prostornino, smo skupaj rešili še 
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nekaj primerov pretvarjanja. Nekateri so pri določenih primerih potrebovali še dodatno 

razlago. Reševanje nalog v delovnem zvezku je potekalo mirno, učenci so bili osredotočeni na 

svoje delo in natančni pri reševanju. Na splošno je ura potekala tekoče, učenci so sodelovali in 

upoštevali moja navodila za delo. 
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10.8 Izvedba in analiza 8. učne ure – 17. 4. 2013 

8
UČNA PRIPRAVA, 8. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Prostornina 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za merjenje prostornine (hl, l, dl), 

- poznajo velikostne odnose med hl, l  in dl, 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo uporabljati standardne merske enote za merjenje prostornine (hl, l, dl) in 

poznajo pomen njihove uporabe, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za prostornino (hl, l, dl). 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga, didaktična igra 

 

UČNE OBLIKE: frontalno, individualno, delo v parih 

 

UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: lističi, na katerih so napisane različne količine v 

                                                           
8
 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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litrih, kartice, na katerih so primeri pretvarjanja merskih enot za prostornino  

 

LITERATURA: 

- Božič, U. (2012). Pravljična joga: Priročnik za vadbo joge za otroke, stare od 2 do 5 

let. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Dennison, P. E., Dennison, G. E. (2007). Telovadba za možgane: 26 vaj za boljši učni 

uspeh. Ljubljana: Rokus Klett. 

- Simpkins, A. C., Simpkins, A. (2003). Yoga basics: The basic poses and routines you 

need to be healthy and relaxed. United States: Tuttle Publishing. 

 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo štiri asane: 

 

- Prva asana se imenuje »plesalec«. Vajo delamo v paru. Najprej eden iz para 

prevzame vlogo plesalca. Stoji vzravnano, stopala so skupaj. Ob vdihu upogne levo 

koleno in se z levo roko prime za levo nart, desno roko pa počasi dviga v vzročenje. 

Drugi v paru ga po potrebi prime za pas in mu tako nudi oporo. V tej poziciji oba iz 

para globoko dihata. Po nekaj sekundah vlogi zamenjata. Vajo nekajkrat ponovimo. 

Poskusimo tudi brez opore. Če opazim, da prihaja do zadreg, vajo prilagodim, in 

sicer jo izvajajo ob steni.  

    

- Druga asana se imenuje »sveča«. Stojimo vzravnano. Ob vdihu počasi dvignemo v 

vzročenje in sklenemo dlani. Hrbet rahlo usločimo nazaj. Ob izdihu se vzravnamo in 

roke počasi spuščamo navzdol (ob telo). Vajo nekajkrat ponovimo. 

 

- Tretja asana se imenuje »metulj«. Sedimo na tleh, noge damo široko narazen. Hrbet 

je vzravnan. Nato upognemo kolena tako, da se podplati stikajo. Z rokami objamemo 
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stopala, čelo počiva na njih v sredini. V tem položaju kolena rahlo premikamo gor in 

dol. Dihamo mirno in enakomerno.   

 

- Četrta asana se imenuje »jadro«. Usedemo se na tla. Iztegnemo noge, hrbet je 

vzravnan. Globoko vdihnemo in se ob izdihu počasi zasukamo v levo. Roke so 

iztegnjene. Ob vdihu se vrnemo v središčni položaj. Ob izdihu se počasi zasukamo še 

v desno. Ob ponovnem vdihu se vrnemo v sredino in globoko dihamo (dihalni 

premor). Vajo nekajkrat ponovimo.  

 

Pripravim lističe, na katerih so zapisane količine v litrih (nekaj lističev, na katerih piše 20 l, 

15 l, 10 l, 5 l in 2 l). Lističe razdelim učencem tako, da vsak dobi enega. Nato na tablo 

narišem cisterno in ob strani napišem 1 hektoliter. V cisterno torej lahko nalijemo 1 

hektoliter oziroma 100 litrov kurilnega olja. Z učenci se dogovorimo, da vsak listič pomeni 

količino kurilnega olja, ki ga bomo postopoma zlivali v cisterno, dokler ne bo polna. Izbrani 

učenci hodijo pred tablo in lepijo lističe v cisterno. Sproti se pogovarjamo, koliko olja je že v 

cisterni in koliko ga še lahko dolijemo. Večkrat ponovimo, da gre vanjo lahko le 1 hektoliter 

oziroma 100 litrov kurilnega olja. Če imamo v cisterni že npr. 90 litrov olja in zmanjka 

lističev za 10, 5 in za 2 litra, moramo en listič za npr. 5 litrov odstraniti in na tablo prilepiti 

listič za 15 litrov. Z učenci se pogovorimo, kako lahko na najlažji način napolnimo cisterno. 

   

 

OSREDNJI DEL  

Učenci delajo v parih. Razdelim jim prazne listke in narekujem naslednje količine: 20 dl, 5 l 

2 dl, 67 dl, 1 hl 2 l, 400 l, 4000 dl, 1020 dl, 6 l 7 dl, 8003 dl, 52 dl, 4 hl, 8 hl 3 dl. Njihova 

naloga je, da poiščejo vse pare oziroma trojke tako, da jih obkrožijo z isto barvo. Ko končajo, 

pregledamo rešitve. Učenci mi povedo, katera količina nima para. 

  

Z učenci skupaj naredimo nekaj primerov urejanja količin po velikosti (priloga 8a) in 

primerjanja količin (priloga 8b). Primere pišem na tablo, oni pa jih pišejo v svoje zvezke. Za 

vsako rešitev pokličem drugega učenca. 

 

Učenci samostojno rešijo naloge v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4, na strani 66. 

Po končanem delu pregledamo rešitve. Če imajo kje težave, jim ponudim dodatno razlago. 
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ZAKLJUČNI DEL 

Pripravim kartice, na katerih so napisani primeri pretvarjanja merskih enot za prostornino 

(priloga 8c). Vsak učenec najprej tekmuje s svojim sosedom, in sicer vsakemu paru pokažem 

kartico s primerom pretvarjanja. Zmaga tisti, ki prvi dvigne roko in pove pravilno rešitev. 

Tisti, ki med igro izpadejo, nadzorujejo druge. Ugotavljajo, ali ostali sošolci pravilno 

odgovarjajo na dana vprašanja. Zmagovalci se uvrstijo v drugi krog. Na enak način 

tekmujejo z drugim sošolcem oziroma sošolko. Končni zmagovalec je tisti, ki najhitreje 

pravilno odgovori na vse dane primere. Dobi simbolično nagrado.  

 

Učencem dam domačo nalogo, in sicer v učbeniku Svet matematičnih čudes 4, na strani 56. 

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Masaža se imenuje miselni gumbki. 

Stojim vzravnano. S palci in kazalci si nežno masiramo uhlje ter jih rahlo vlečemo navzven.    

 

     

ANALIZA 8. UČNE URE – 17. 4. 2013 

Matematiko sem v ES poučevala drugo uro. Zelo sem bila presenečena, ko so na začetku ure 

za jogijske vaje pokazali zanimanje dečki. Prišli so v ospredje in želeli jogijske vaje izvajati 

čisto spredaj, pri meni. Pri asani, imenovani »plesalec«, so imeli učenci kar nekaj težav, saj 

niso mogli obdržati poze zaradi pomanjkanja ravnotežja. Nemir je povzročilo tudi izvajanje v 

paru, zato sem morala vajo prilagoditi tako, da so jo izvajali samostojno. Tisti, ki so 

potrebovali oporo, so si jo poiskali sami, bodisi ob mizi, ob stolu ali ob steni. Ostale vaje so 

izvajali po navodilu, njihovo dihanje je bilo globoko in enakomerno.  

 

Fotografija 16: Učenka ES izvaja "metulja" 
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Uvodna dejavnost je učence ES zelo pritegnila, saj so se zelo vživeli v nalogo in skušali 

napolniti cisterno na različne načine. Aktivni so bili vsi učenci. Prejšnjo uro smo obravnavali 

hektolitre in večina učencev je brez pomoči vedela, koliko je en hektoliter litrov in koliko je 

to decilitrov. Delo v parih je potekalo nemoteno. Kdo bo s kom v paru, sem določila jaz. Na 

začetku sem slišala nekaj pritožb, a so se v paru hitro ujeli. Opazila sem, kako je večina s 

svojim parom sodelovala. Med seboj so stikali glave, se dogovarjali ter si razlagali postopek 

pretvarjanja. Le en par ni bil zadovoljen, ker sem ju dala skupaj, a sem ju spodbudila, naj vsaj 

poskusita sodelovati. Vsi so pravilno pretvorili dane količine. Tudi pri naslednji dejavnosti, 

ko so morali količine primerjati in jih urejati, večina ni imela težav. Naloge v delovnem 

zvezku so učenci razumeli in jih znali pravilno rešiti. Po končanem delu sem se odločila, da 

skupaj izvedemo masažo, saj so naredili veliko nalog, kjer so morali razmišljati in biti res 

osredotočeni. Pred zadnjo dejavnostjo so nujno potrebovali sprostitev, zato so se mi zdeli 

miselni gumbki povsem na mestu za izvedbo. 

Princip zadnje dejavnosti so učenci ES poznali, zato niso bili tako živčni kot učenci KS. Med 

dejavnostjo je bilo čutiti zdravo tekmovalnost in borbenost. Vzdušje v razredu je bilo zelo 

pozitivno naravnano. Učenci so se med seboj spodbujali, čeprav so sami že izpadli iz igre. Ni 

bilo opaziti znakov dolgočasenja. Videti je bilo, da je večina zmagovalki zmago privoščila. 

Pohvalili so jo z aplavzom. 

Matematiko sem v KS poučevala tretjo uro. Začetna dejavnost je večino učencev motivirala, 

saj so se trudili s skupnimi močmi, da bi napolnili cisterno. Ker enega učenca nisem poklicala 

k tabli, je postal kar malo osoren in užaljen, a je kmalu odnehal s svojim obnašanjem in začel 

sodelovati kot vsi ostali, saj se za njegove opazke nisem zmenila. Učenci so si zapomnili 

osnovne pretvorbe standardnih merskih enot za prostornino, zato so brez težav rešili naslednjo 

dejavnost v parih, čeprav je zaradi nemira potekala dlje časa kot v ES. Tudi v KS je bilo 

opaziti nejevoljo, saj sem pare določila jaz. Ker pri svoji odločitvi nisem popustila, so se z njo 

sprijaznili in pričeli sodelovati. Reševanje nalog v delovnem zvezku je potekalo nemoteno, 

učenci so bili zbrani in tiho. Naloge so razumeli in jih reševali s premislekom.   

Zadnja dejavnost je bila za učence KS nepoznana, zato sem morala podati podrobna navodila. 

Občutiti je bilo, da so učenci živčni, še preden smo začeli. Med dejavnostjo je občutek 

živčnosti nekako popustil, učenci pa so se med seboj spodbujali. Kot v ES tudi v KS nisem 

opazila znakov dolgočasenja. Zmagovalcu so čestitali za uspešno opravljeno nalogo in ga 

pohvalili z aplavzom.                  
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Moje sprotne opombe: 

Učenci KS niso poznali zadnje dejavnosti. Ko sem povedala, da morajo rešitve govoriti kar se 

da hitro, sem na obrazih nekaterih učencev opazila znake živčnosti, zato smo nekaj primerov 

naredili le za vajo. Po usvojitvi poteka dejavnosti so se umirili. Menim, da se je občutek 

živčnosti pojavil samo zato, ker so bili omejeni s časom oz. niso imeli veliko časa za 

razmislek o rešitvi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Sabina Osolin; diplomsko delo 

81 

 

10.9 Izvedba in analiza 9. učne ure – 19. 4. 2013 

9
UČNA PRIPRAVA, 9. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Prostornina 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za merjenje prostornine (hl, l, dl) in mase (t, kg, dag, 

g), 

- poznajo velikostne odnose med hl, l  in dl ter med t, kg, dag in g, 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za prostornino (hl, l, dl) in maso (t, kg, dag, 

g), 

- znajo rešiti različne matematične probleme. 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga, didaktična igra 

 

UČNE OBLIKE: frontalno, individualno, delo v skupinah 

 

                                                           
9
 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: slike posod različnih prostornin, listi z dodatnimi 

nalogami, domine 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS.   

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Dennison, P. E., Dennison, G. E. (2007). Telovadba za možgane: 26 vaj za boljši učni 

uspeh. Ljubljana: Rokus Klett. 

- Stewart, M., Phillips, K. (1992). Yoga for children: Simple exercises to help children 

grow strong and supple. London: Websters International Publishers. 

VIRI: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 8. 3. 2013 iz:  

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

- Slika kanistra (10 l). dostopno 17. 4. 2013 iz: 

http://www.ivec.si/katalog/MDEuMjA=/TEkwMDgwMDQ=/Kanister_IVEC_10_L_

ADR_z_zamaskom.html 

- Slike plastenk (0'5 l, 1 l, 1'5 l). Dostopno 17. 4. 2013 iz: 

http://www.dana.si/file/121656/tbu_plastenka_05l.gif   

http://www.ivec.si/katalog/MDEuMjA=/SVcwMjQ1Mg==/Prazna_plastenka_1L.html 

http://www.cevko.si/kako-nastane-oblak 

- Slika soda za vino (100 l). Dostopno 17. 4. 2013 iz: 

http://trgovina.creativ.si/roto/podrobneje.asp?iz=624&ak=&po1=182&po2=186 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo tri asane: 

 

- Prva asana se imenuje »žerjav«. Stojimo vzravnano, noge imamo rahlo narazen. Ob 

vdihu počasi dvignemo roke v vzročenje, ob izdihu trup zasukamo v levo. Globoko 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf
http://www.ivec.si/katalog/MDEuMjA=/TEkwMDgwMDQ=/Kanister_IVEC_10_L_ADR_z_zamaskom.html
http://www.ivec.si/katalog/MDEuMjA=/TEkwMDgwMDQ=/Kanister_IVEC_10_L_ADR_z_zamaskom.html
http://www.dana.si/file/121656/tbu_plastenka_05l.gif
http://www.ivec.si/katalog/MDEuMjA=/SVcwMjQ1Mg==/Prazna_plastenka_1L.html
http://www.cevko.si/kako-nastane-oblak
http://trgovina.creativ.si/roto/podrobneje.asp?iz=624&ak=&po1=182&po2=186
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vdihnemo in se ob izdihu vrnemo v sredino. Ponovno globoko vdihnemo. Ob izdihu 

trup zasukamo še v desno, nato globoko vdihnemo. Ob ponovnem izdihu se vrnemo na 

sredino in spuščamo roke pred seboj navzdol. Vajo nekajkrat ponovimo. 

    

- Druga asana se imenuje »klanec«. Sedimo na tleh z iztegnjenimi nogami, z rokami 

zadaj se podpiramo. Ob vdihu počasi dvignemo svoje telo od tal. Telo je iztegnjeno 

(zadržimo za nekaj sekund). Ob izdihu se usedemo in nekaj časa globoko dihamo. 

Nato vajo še nekajkrat ponovimo.   

 

- Tretja asana se imenuje »diamant«. Sedimo na petah, roke počivajo na stegnih. V tem 

položaju globoko dihamo. Nato ob vdihu sklenemo roke in jih dvignemo v vzročenje. 

Dlani so obrnjene navzven. Rahlo usločimo hrbet in mirno dihamo. Ob vdihu damo 

roke za hrbet, dlani se stikata. V tem položaju smo nekaj sekund, nato vajo še dvakrat 

ponovimo.   

 

Učencem kažem sličice (priloga 9a), na katerih so različne posode, plastenke, sod ipd., oni pa 

mi povedo približno, koliko vode bi lahko nalili v posamezno posodo. S to dejavnostjo 

utrjujejo velikostne odnose med hl, l in dl. 

  

 

OSREDNJI DEL  

Učenci v svoje zvezke napišejo naslednji matematični problem: Tine živi na kmetiji. V hlevu 

ima 5 krav in 2 kozi. Vsaka krava mu da na dan 20 l mleka, vsaka koza pa 4 l. Koliko mleka 

na dan mu dajo vse živali skupaj? Koliko mleka dobi v enem tednu?  

R: _______________________________________________ 

O: _________________________________________________________________________ 

 

Matematični problem skupaj rešimo po korakih. Najprej izračunamo, koliko litrov mleka na 

dan dajo krave. Potem izračunamo, koliko mleka na dan dajo koze. Oboje seštejemo in 

dobimo odgovor na prvo vprašanje. Seštevek množimo s sedem, tako dobimo še odgovor na 

drugo vprašanje. Količine, izražane v litrih, pretvorimo še v decilitre. 

 

Učenci samostojno rešijo naloge v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4, na strani 67. 
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Ko končajo, skupaj preverimo rešitve. Tistim učencem, ki prej končajo, sproti delim liste z 

dodatnimi nalogami (priloga 9b). Na vsakem lističu je po ena naloga. Ko končajo prvo 

nalogo, dobijo drug listič z novo nalogo.    

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učence razdelim v štiri skupine po šest za igro domine (priloga 9c). Povem jim, da so domine 

razdeljene na dva dela, in sicer na vsakem delu sta zapisani določeni količini. Njihova naloga 

je, da ustrezno pretvorijo dane količine. Po mojem navodilu, naj si domine med seboj 

enakomerno razdelijo. Med seboj se dogovorijo, kdo bo začel. Igra poteka v smeri urinega 

kazalca. Prvi položi eno domino na mizo, potem je na vrsti drugi. Če ima domino, ki ustreza 

pretvorbi prve, potem jo položi zraven, če pa ne ustreza, je na vrsti drugi. Na tak način iz 

domin sestavljajo kačo. Zmaga tisti, ki prvi položi vse domine na mizo. Ko je kača 

sestavljena, skupaj preverijo, če so jo pravilno sestavili.    

 

Učencem povem, da bomo naslednjo uro matematike pisali 20 minutno preverjanje znanja o 

obravnavani snovi tega tedna. 

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Masaža se imenuje gumbki za 

pozitivno mišljenje. Z blazinicami prstov rok se nežno dotikamo točk nad očesi (na čelnih 

izboklinah).  

 

 

ANALIZA 9. UČNE URE – 19. 4. 2013 

V ES sem matematiko poučevala prvo uro. Uro smo začeli z izvajanjem jogijskih vaj. 

Nekateri dečki so prišli čisto spredaj. Navdušena sem bila nad njihovim izvajanjem, saj so se 

res trudili in se med seboj popravljali ob morebitnih napakah. Tudi ostali učenci so bili zelo 

natančni pri izvedbi jogijskih vaj, njihovo dihanje je bilo ustrezno in tiho.  

Učence ES so sličice posod, prikazane v uvodu, zelo pritegnile. Dokazali so, da so jim 

velikostni odnosi med decilitrom, litrom in hektolitrom jasni, saj so bile njihove ocene, koliko 

vode lahko natočimo v posamezno posodo, smiselne in ustrezne. Potem smo se skupaj lotili 

matematičnega problema, katerega so pisali po nareku. V razredu je bila med narekom tišina. 
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Učenci so bili med pisanjem zbrani. Opazila sem tudi, da so že sproti razmišljali, kako se 

problema lotiti in ga rešiti. Vmes sem vključila tudi pretvarjanje standardnih merskih enot za 

čas. Večina je vedela, koliko je v enem tednu dni. Čeprav smo problem reševali skupaj, so se 

ga nekateri lotili kar sami. Nisem zasledila težav med reševanjem, le enkrat pa sem jih morala 

opozoriti na zapis ustreznih merskih enot ob merskih številih. Reševanje nalog v delovnem 

zvezku je potekalo tekoče. Nekaterim učencem sem morala dodatno razložiti 6. nalogo, saj 

jim ni bilo jasno, kako računati s polovicami. Kljub skupnemu pregledovanju rešitev nalog, 

sem opazila, da nekateri še kar niso popravili dobljenih rezultatov. Tiste, ki so naloge v 

delovnem zvezku prej rešili kot ostali, sem jih zaposlila z dodatnimi nalogami. Učencem je 

bilo všeč dodatno delo. V razredu je bilo občutiti zdravo mero tekmovalnosti in primerjanje, 

saj si je večina želela dobiti vse pripravljene listke z nalogami. Posebej sem jih opozorila, naj 

ne hitijo z reševanjem in se raje popolnoma osredotočijo le na eno dobljeno nalogo. Po 

končanem reševanju smo izvedli masažo, saj sem opazila, da so učenci postali živahni. 

Masaža jih je umirila.        

V ES je bilo med izvajanjem didaktične igre v razredu prijetno vzdušje. Le v eni skupini en 

deček ni želel sodelovati. Opazila sem, kako so ga ostali člani skupine spodbujali k igri in 

sodelovanju. Ko sem hodila po razredu, sem dobila občutek, da učenci znajo pretvarjati 

standardne merske enote za maso in prostornino, v primeru kakšne nejasnosti pa so si 

pomagali med seboj, znotraj skupine. V eni skupini sem zasledila, da imajo domine odprte in 

delajo kar vsi skupaj. Učenci ES so bili skozi celo uro motivirani, upoštevali so moja navodila 

za delo. Razredna klima je bila sproščena in pozitivno naravnana.  

V KS sem matematiko poučevala drugo uro. Sličice posod so učence motivirale. Nekaterim 

učencem KS so bili – za razliko od učencev ES – velikostni odnosi med decilitrom, litrom in 

hektolitrom malo manj jasni. Matematičnega problema smo se lotili skupaj, posamezniki pa 

so ga rešili kar samostojno, brez pomoči. Učenci so vedeli, koliko ima en teden dni. Naloge v 

delovnem zvezku so reševali samostojno, v tišini, le pri 5. in 6. nalogi so nekateri potrebovali 

še dodatno razlago, saj so imeli težave z razumevanjem besedila. Učencem KS je reševanje 

vzelo več časa kot učencem ES, zato so le redki dobili listke z dodatnimi nalogami. Uro smo 

posledično malo podaljšali in izvedli še didaktično igro. Učence je pritegnila. Med 

opazovanjem igre posamezne skupine sem dobila občutek, da učenci znajo pretvarjati 

standardne merske enote za maso in prostornino. Tri skupine so zelo dobro sodelovale med 

seboj in si pomagale, v eni skupini pa je vladala zmešnjava, saj en deček ni želel sodelovati, 

nagajal je ostalim članom in jim onemogočal igranje. Po opozorilu se je umiril, a je zaradi 
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užaljenosti odložil domine na mizo, katere so si ostali člani skupine enakomerno razdelili. 

Vzdušje v KS je bilo na začetku zelo sproščeno, proti koncu pa sicer malo manj, saj so bili 

učenci že utrujeni in so potrebovali nekaj minut premora. 
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10.10  Izvedba in analiza 10. učne ure – 22. 4. 2013 

10
UČNA PRIPRAVA, 10. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Prostornina (preverjanje znanja) 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za merjenje prostornine (hl, l, dl) in mase (t, kg, 

dag, g), 

- poznajo velikostne odnose med hl, l  in dl ter med t, kg, dag in g, 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za prostornino (hl, l, dl) in maso (t, kg, dag, 

g) in poznajo pomen njihove uporabe, 

- znajo rešiti različne matematične probleme. 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga, didaktična igra 

 

UČNE OBLIKE: frontalno, individualno, delo v skupinah, delo v parih 

 

                                                           
10

 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: domine, karte Črni Peter 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS.   

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo prve tri asane iz sklopa, ki se imenuje »pozdrav soncu«. Asane izvajamo 

povezano in v čisti tišini. Učenci se tako umirijo in osredotočijo na pisanje preverjanja 

znanja. 

 

- Prva asana se imenuje »položaj molitve«. Stojimo vzravnano, stopala so skupaj. 

Upognemo komolce, roke sklenemo pred prsmi. V tem položaju mižimo in globoko 

dihamo. Nato počasi odpremo oči. 

  

- Druga asana se imenuje »sveča«. Ob vdihu damo roke v vzročenje, dlani so še vedno 

sklenjene. Hrbet rahlo usločimo. Pogled je usmerjen navzgor.  

 

- Tretja asana se imenuje »punčka iz cunj«. Ob izdihu se sklonimo naprej, roke niso 

več sklenjene. Z rokami skušamo priti čim bolj k tlom, a nič ne delamo na silo. Ob 

vdihu se postavimo v začetni položaj. 

 

Ko izvedemo prve tri asane sklopa »pozdrav soncu«, nekaj časa počivamo v položaju »gore«. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Sabina Osolin; diplomsko delo 

89 

 

Dihamo mirno in sproščeno. Nato cel sklop še nekajkrat ponovimo. Pozorni smo na dihanje 

in pravilnost poz.     

 

Z učenci skupaj ponovimo nekaj osnov, ki so se jih naučili tekom tedna. Zastavim jim 

naslednja vprašanja: 

Koliko je 1 liter decilitrov? 

Koliko je 100 decilitrov litrov? 

Koliko je 100 litrov decilitrov?  

Ali lahko 100 litrov pretvorimo v večjo mersko enoto? V katero? 

Koliko je 20 hektolitrov litrov?   

 

 

OSREDNJI DEL  

Učence pozovem, naj se pripravijo na 20 minutno preverjanje znanja (priloga 10a). S 

sosedom naj vmes naredita pregrado, da ne bo prišlo do prepisovanja. Povem jim, naj bodo 

med preverjanjem čisto tiho, ne smejo se pogovarjati ali prepisovati, saj jim bom v tem 

primeru vzela liste z nalogami. Nato jim liste razdelim in pričnejo s samostojnim reševanjem. 

Vmes jih opozarjam, koliko časa še imajo na voljo. Tisti, ki prej konča, v tišini rešuje naloge 

v delovnem učbeniku Svet matematičnih čudes, na strani 57, ostali jih rešijo za domačo 

nalogo.  

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učence razdelim v štiri skupine po šest. Vsaka skupina dobi karte Črni Peter (priloga 10b). 

Med seboj si jih enakomerno razdelijo, eden bo dobil eno karto več kot ostali. Karte držijo v 

roki, iskali pa bojo pare količin (pretvarjanje). Igra bo potekala v smeri urinega kazalca. Med 

seboj se dogovorijo, kdo bo začel. Tisti, ki začne, drugemu izvleče eno karto. Če bo ta 

količina na karti ustrezala pretvorbi količine na karti, ki jo ima v roki, par izloči. Položi ga na 

mizo pred seboj. Če para ne najde, je na vrsti drugi, ki izvleče eno karto tretjemu. Eden 

izmed njih bo dobil karto, ki nima para. Tistemu, ki bo na koncu ostala samo še ta karta v 

roki, izgubi, torej je Črni Peter.  

 

Učencem naročim, naj doma poiščejo koledarje iz prejšnjih let (npr. lanskega) in letošnjega. 
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Prinesejo jih v šolo k naslednji uri matematike. 

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci delajo v parih. Sedijo  na 

tleh v turškem sedu, eden za drugim. Učenca, ki sta skupaj v paru, se med seboj odločita, kdo 

bo prvi prevzel vlogo maserja. Prvi maser piše drugemu različne količine po hrbtu, drugi jih 

ugiba. Nato vlogi zamenjata.  

 

 

ANALIZA 10. UČNE URE – 22. 4. 2013 

Matematiko sem prvo uro poučevala v ES, pri uri pa je bilo prisotnih 24 učencev. Odzivnost 

učencev na izbrane asane je bila zelo dobra. Njihove izvedbe so bile natančne, dihanje pa 

ustrezno. Opazila sem, kako so se umirili in se pripravili na pisanje preverjanja. 

Učenci ES so znali pravilno odgovoriti na vsak moja uvodna vprašanja, zato sem 

predvidevala, da bodo naloge rešili brez težav. Med pisanjem preverjanja je bila v razredu 

čista tišina, učenci pa osredotočeni na naloge. Samo enkrat sem morala 2. nalogo, pri kateri so 

morali dano količino zapisati kot seštevek manjših količin, vmes še dodatno razložiti, saj so 

postopek nekateri pozabili. Tisti, ki so prej končali, niso motili ostalih, ampak so se v miru 

lotili dodatne zaposlitve.  

 

Fotografija 17: Pisanje preverjanja znanja v ES 
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Zadnja dejavnost je bila učencem ES všeč. Videla sem, kako so se med igro zabavali, a hkrati 

utrjevali svoje znanje. Igro so v vsaki skupini izvedli dvakrat. Vzdušje v razredu je bilo zelo 

prijetno in sproščeno. 

V KS sem matematiko poučevala tretjo uro, in sicer brez izvajanja joge in masaž. Pri uri je 

bilo prisotnih 24 učencev. Ker so bili učenci že dve šolski uri aktivni, sem pričakovala, da se 

bodo težje osredotočili na preverjanje znanja. Na uvodna vprašanja so odgovarjali brez težav, 

med pisanjem preverjanja pa je bila v razredu tišina. Vmes sem morala posameznikom še 

dodatno razložiti 2., 5. in zadnjo, problemsko nalogo. Pri 5. nalogi so morali dane količine 

urediti od najmanjše do največje. Pri urejanju so imeli težave, ker nekaterih količin niso znali 

pretvoriti. Pri zadnji, problemski nalogi, pa so imeli težave zaradi površnega branja besedila 

in posledično niso razumeli, kaj naloga od njih želi. Svetovala sem jim, naj jo preberejo še 

enkrat, počasi in polglasno, če pa je še ne bodo razumeli, naj mi to povejo. Ko so se naloge 

lotili na tak način, so jo razumeli in jo znali rešiti. Le en učenec je potreboval še mojo pomoč. 

Ostali niso imeli težav pri reševanju. Zadnja dejavnost je učence KS zelo motivirala, med igro 

so bili živahni, a nemoteči. Vsaka skupina je igro izvedla dvakrat.  

Drugo preverjanje znanja sem tokrat zasnovala manj obsežno kot prvo, vanj sem vključila le 

bistvene naloge. Analizirala sem rezultate ES in KS in ugotovila, da so učenci ES preverjanje 

znanja pisali bolje kot učenci KS. Učenci ES so v skupaj v povprečju zbrali 22,5 točk, učenci 

KS pa 20,3 točke. Nekaterim učencem ES sta povročali težave 2. in 6. naloga, učenci KS pa 

so imeli kar nekaj težav pri 2., 5 in 6. nalogi. Drugo nalogo so rešili narobe tisti učenci, ki 

niso znali pravilno pretvoriti danih količin in jih zapisati kot seštevek manjših količin, pri 5. 

nalogi so učenci površno prebrali dane količine in jih posledično uredili narobe, pri 6. nalogi 

pa so matematični problem prehitro prebrali in niso znali izpostaviti ključnih podatkov ali pa 

so zapisane količine pretvorili narobe. V ES je bilo 14 učencev zelo uspešnih, ostali malo 

manj, v KS pa je bilo zelo uspešnih 6 učencev.           
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10.11 Izvedba in analiza 11. učne ure – 23. 4. 2013 

11
UČNA PRIPRAVA, 11. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Čas 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za čas (leto, mesec, teden, dan), 

- poznajo časovno razmerje med standardnimi merskimi enotami za čas (leto, mesec, 

teden, dan), 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za čas (leto, mesec, teden, dan), 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota. 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga 

 

UČNE OBLIKE: frontalno, individualno 

 

UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: koledarji iz prejšnjih let, koledarji za tekoče leto 

 

                                                           
11

 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo tri asane: 

 

- Prva asana se imenuje »polica«. Stojimo ob mizi. Noge imamo narazen, hrbet je 

vzravnano. Globoko vdihnemo, nato se ob izdihu nagnemo naprej in dlani položimo 

na mizo (hrbet je raven). Pogled je usmerjen proti tlom. Ob vdihu se ponovno vrnemo 

v začetni položaj. Vajo večkrat ponovimo.  

  

- Druga asana se imenuje »jezdec«. Ob vdihu upognemo desno koleno, levo nogo 

imamo iztegnjeno. Nato damo koleno leve noge na tla. Roke visijo ob telesu. Hrbet je 

vzravnan. Popolnoma izdihnemo. Ob vdihu počasi dvignemo roke v vzročenje, dlani 

sklenemo. Hrbet rahlo usločimo. To pozo zadržimo nekaj sekund, nato počivamo v 

turškem sedu. Vajo nekajkrat ponovimo. 

 

- Tretja asana se imenuje »lotus s sukanjem«. Sedimo v turškem sedu. Globoko 

vdihnemo, nato se ob počasnem izdihu zasukamo v levo tako, da damo levo roko za 

hrbet, z desno pa se oprimemo levega kolena. Pogled je usmerjen v levo. Pozo 

zadržimo za nekaj sekund. Ob vdihu se vrnemo v sredino, roke počivajo na stegnih. 

Ob izdihu se zasukamo še v desno, torej damo desno roko za hrbet, z levo pa se 
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oprimemo desnega kolena. Pogled je usmerjen v desno. Pozo ponovno zadržimo. Ob 

vdihu se vrnemo v začetni položaj. Vajo nekajkrat ponovimo.  

  

Učenci so prejšnjo uro matematike za domačo nalogo dobili, da prinesejo različne koledarje. 

Skupaj si jih ogledamo. Učenci povedo, da vsak predstavlja čas enega leta. Razvrstimo jih 

glede na časovno zaporedje. Vprašam jih, koliko časa je minilo npr. od leta iz koledarja 2006 

do leta iz koledarja 2008, od leta iz koledarja 2006 do danes … Povedo, da letos uporabljamo 

koledar, na katerem je letnica 2013. Učence vprašam, če vedo, ali se vsako leto začne 

oziroma konča na isti dan. Dane odgovore preverimo na koledarjih iz prejšnjih let in na 

letošnjem. Pogovarjamo se, zakaj prihaja do razlik. Učence vprašam, katerega leta so se 

rodili, katerega leta so se rodili njihovi starši (če vedo), bratje oziroma sestre. Povem jim, da 

leto rojstva lahko ugotovimo iz starosti, kar podkrepim s primerom, ki ga predlagajo učenci.     

 

 

OSREDNJI DEL  

Z učenci ponovimo imena mesecev in jih tudi preštejemo. Ugotovimo, da je eno leto enako 

kot 12 mesecev, pol leta pa enako kot 6 mesecev. To zapišem tudi na tablo, oni pa v svoje 

zvezke pod naslov Čas. Postavim jim nekaj vprašanj, na katera po premisleku ali s pomočjo 

računanja odgovarjajo: 

- Kateri meseci so že pretekli v letošnjem letu?  

- Kateri meseci še sledijo do konca letošnjega leta? 

- Smo v mesecu aprilu. Čez tri mesece bo mesec ______. 

- Če je sedaj mesec januar, kateri mesec je bil prejšnji? 

- Smo v mesecu avgustu. Pred štirimi meseci je bil mesec ______. 

- Smo v mesecu juniju. Naslednji mesec bo mesec _______. 

- Minilo je 36 mesecev. Koliko let je to? 

- Minilo je 18 mesecev. Koliko časa je minilo? 

- Koliko mesecev je minilo od Katjinega rojstva, če se je rodila na današnji dan leta 2006?   

 

Nato s pomočjo koledarjev preštejejo, koliko tednov je v enem mesecu in koliko dni je v 

enem mesecu. Ugotovijo, da vsi meseci nimajo enakega števila dni (februar ima na vsake 4 

leta 29 dni, torej ima leto 366 dni – prestopno leto). Preštejejo, koliko dni je v tednu. Dneve v 

tednu tudi imenujejo. Na tablo zapišem, da je 1 teden enako kot 7 dni, učenci pa to prepišejo 
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v svoje zvezke. Potem jim postavim nekaj matematičnih problemov, ki jih ustno rešijo: 

- Danes je ponedeljek. Kateri dan je bil predvčerajšnjih? 

- Včeraj je bila sreda. Kateri dan bo pojutrišnjem?  

- Predvčerajšnjim je bila nedelja. Kateri dan je danes? 

- Danes je torek. Kateri dan bo čez en teden? 

- Vsak drugi dan obiščem prijateljico. Včeraj sem jo obiskala. Bil je ponedeljek. Katere   

   dneve v tem tednu jo bom še obiskala?  

 

Učenci si na koledarjih pogledajo še druge zapise pri posameznih dnevih. Na njih najdejo 

datume svojih rojstnih dni, različne praznike ipd. V svoje zvezke napišejo datum današnjega 

dne. Nato povabim enega učenca pred tablo, da ga napiše. Skupaj ugotovimo, ali ga je 

zapisal pravilno. Vprašam jih, če lahko datum zapišemo še na kakšen drug način. Učenci 

povejo svoje ideje. Na tablo poleg prvega zapišem še drugi način (23. 4. 2013 in 23. april 

2013). Potem jih vprašam, kako bi zapisali današji dan in datum skupaj na dva načina. 

Povejo svoje ideje. Na tablo zapišem obe možnosti zapisa (torek, 23. 4. 2013 in torek, 23. 

april 2013), učenci pa ju prepišejo v svoje zvezke.   

       

 

ZAKLJUČNI DEL 

Skupaj s pomočjo letošnjih koledarjev rešimo nalogi 4 in 5 v delovnem učbeniku Svet 

matematičnih čudes 4, na straneh 58 in 59. 

 

Učencem dam povratno informacijo glede preverjanja znanja prejšnje ure matematike.  

 

Učencem dam domačo nalogo, in sicer morajo v delovnem učbeniku Svet matematičnih 

čudes 4 rešiti ostale naloge na straneh 58 in 59 ter stran 68, v delovnem zvezku Svet 

matematičnih čudes 4.     

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci vstanejo, se močno 

pretegnejo in se usedejo nazaj na svoja mesta. Nato zamižijo in se s krožnimi gibi nežno 

pobožajo po obrazu.  
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ANALIZA 11. UČNE URE – 23. 4. 2013 

V ES sem matematiko poučevala prvo uro. Opazila sem, da so se na jogijske vaje navadili, po 

učilnici so se razporedili kar sami. Vaje so izvajali natančno, pozorni so bili tudi na ustrezno 

dihanje.  

 

Fotografija 18: Izvedba "police" 

 

 

Fotografija 19: Izvedba "lotusa s sukanjem" 

Čeprav sem prejšnji dan pri uri matematike v ES posebej poudarila, naj prinesejo s seboj 

različne koledarje, jih niso prinesli vsi, a bilo jih je dovolj, da smo lahko izvedli uvodno 

dejavnost. Nekateri učenci so s seboj prinesli več koledarjev. Med seboj so si jih sposojali, ne 

da bi morala vmes poseči jaz. Opazila sem, kako si med seboj pomagajo in sodelujejo.  

Učenci ES so poznali imena mesecev, vedeli so tudi, koliko ima eno leto mesecev. Na moja 

vprašanja so odgovarjali po premisleku, nekateri so si pomagali tudi s pisanjem v zvezke. 

Večina je vedela, kaj je to prestopno leto in v čem se razlikuje od 'navadnega' leta. 
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Matematične probleme, navezujoče se na dneve in tedne, so znali rešiti. Znali so tudi 

pretvarjati standardne merske enote za čas (leto, mesec, teden, dan). Zapis datumov na 

različne načine jim ni delal težav. Med reševanjem nalog v delovnem učbeniku so učenci 

sodelovali drug z drugim in se dogovarjali glede pravilnosti dobljenih rezultatov.      

Učenci ES so bili med uro matematike živahni, a nemoteči, motivirani, znali so odgovarjati na 

moja vprašanja. Vmes sem morala le dvakrat poseči z opozorilom, naj delajo bolj potiho. 

Razredna klima je bila zelo prijetna in sproščena. Masaže nisem izvedla, saj nisem občutila, 

da bi bilo potrebno. 

V KS sem matematiko izvajala drugo uro. Razočarana sem bila, ker so le redki posamezniki s 

seboj prinesli koledarje. Učenci so morali delati v večjih skupinah, uporabljali pa so tudi moje 

koledarje. V uvodnem delu ure sem jih velikokrat opozorila, saj so bili izredno živahni in 

glasni.   

Učenci KS so poznali prestopno leto, vedeli so, koliko ima eno leto mesecev in koliko dni je v 

enem tednu, mesece in dneve so znali poimensko tudi našteti. Zapis datuma na različne načine 

in pretvarjanje standardnih merski enot za čas, jim ni delalo težav. Med odgovarjanjem na 

moja vprašanja so si nekateri učenci skakali v besedo, zato sem morala vmes stalno posegati z 

opozorili. Reševanje nalog v delovnem učbeniku je potekalo v tišini, učenci so bili zbrani in 

natančni.  

V primerjavi z razredno klimo v ES, je bila klima v KS manj sproščena. Učenci KS so bili 

večino časa nemirni in glasni. 
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10.12 Izvedba in analiza 12. učne ure – 25. 4. 2013   

12
UČNA PRIPRAVA, 12. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Čas 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za čas (dan, ura), 

- poznajo časovno razmerje med standardnimi merskimi enotami za čas (dan, ura), 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za čas (dan, ura), 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo prebrati čas na različnih urah (digitalne, analogne), 

- znajo zapisati čas, ki ga kažejo različne ure. 

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga 

 

UČNE OBLIKE: frontalno, individualno 

 

                                                           
12

 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: sličice, ki simbolizirajo različne dejavnosti, digitalna 

in analogna ura 
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- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Stewart, M., Phillips, K. (1992). Yoga for children: Simple exercises to help children 

grow strong and supple. London: Websters International Publishers. 

VIRI: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 15. 3. 2013 iz: 
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- Schmidt, G. (2008a). Začetni program joge za otroke. Dostopno 15. 3. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/zacetniprogramjoge.pdf 

 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo štiri asane: 

 

- Prva asana se imenuje »punčka iz cunj«. Globoko vdihnemo in se ob izdihu sklonimo 

naprej. Roke visijo, z njimi skušamo priti čim bolj k tlom, a nič ne delamo na silo.  

 

- Druga asana se imenuje »variacija trikotnika«. Stojimo, noge so narazen. Ob vdihu 

počasi dvignemo roke v višino ramen, dlani so obrnjene navzdol. Ob izdihu upognemo 

levo koleno in zgornji del trupa v levo stran. Leva dlan se dotika levega stopala, desno 

roko pa zadržimo v položaju paralelno s tlemi. Ob vdihu se zravnamo in ob izdihu 

vajo ponovimo še v drugo smer. Ob vdihu se vrnemo v začetni položaj in nekaj sekund 

počivamo (mižimo in globoko dihamo). Nato vajo še nekajkrat ponovimo.      

 

- Tretja asana se imenuje »kača«. Ležimo na tleh, roke so pokrčene ob telesu. Ob vdihu 

počasi dvigujemo glavo, čim bolj zravnamo roke in spuščamo boke. Pogled je 

usmerjen naravnost. 

 

- Četrta asana je namenjena počitku (»zajec, ki razmišlja«). Sedimo na petah. Sklonimo 

se naprej in čelo podpremo z dlanmi, ki so sklenjene v pesti (ena vrh druge). 

 

Učencem povem zgodbo o deklici, ki hodi v šolo. Čez dan je zelo dejavna. Pokažem jim 

sličice, ki simbolizirajo njene dejavnosti (priloga 11). Enega učenca povabim pred tablo, da 

mi jih pomaga urediti v neko smiselno zaporedje in tako sestaviti potek njenega dne. Izbrani 

učenec najprej pove, po katerem ključu je sličice uredil, nato ob njih pripoveduje. Učence 

vprašam, če bi sličice lahko uredili še na kakšen drugačen način oziroma, če bi lahko še 

kakšno dejavnost dodali. Nekaj učencev pove svoje predloge.  

 

Nato drugega učenca povabim, naj pove, kako preživi svoj delovni dan. Najprej me zanimaj, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Sabina Osolin; diplomsko delo 

101 

 

kaj počne zjutraj, nato opoldne, popoldne, zvečer in ponoči. Izbrani učenec pripoveduje, nato 

povabim naslednjega, da pove, kako preživi svoj počitniški dan. Ugotavljamo, v čem se 

razlikujeta delovni in počitniški dan. Izpostavimo ključne razlike.  

 

 

OSREDNJI DEL  

Učence vprašam, če se jim včasih zdi, da kateri dnevi minejo hitreje od drugih. Pripovedujejo 

o svojih izkušnjah. Nato jih vprašam, če vedo, koliko ur je dolg en dan. Predvidevam, da bo 

večina pravilno odgovorila na vprašanje. Na tablo zapišem: 1 dan = 24 ur (h), učenci pa le-to 

prepišejo v svoje zvezke. Naredimo nekaj primerov pretvarjanja: 3 dnevi = ___ h, 48 h = ___ 

dni, 10 dni = ____ h, 12 ur = ___ dneva. Ponovimo, kdaj rečemo, da je zjutraj, dopoldne (do 

12.00), poldne ali poldan (12.00), popoldne (po 12. uri) in kdaj zvečer.  

 

Učencem pokažem dve različni uri, digitalno in analogno. Povejo, iz katerega prikaza lažje 

razberejo, koliko je ura. Ugotovljajo razlike med prikazoma. Izpostavim dva primera 

digitalnega zapisa, in sicer na tablo zapišem 7.00 in 19.00. Pogovorimo se, kdaj rečemo, da je 

ura 7.00 (zjutraj) oziroma 19.00 (zvečer). Učencem zastavim naslednja vprašanja: 

- Koliko je ura, če digitalna ura kaže 22.00? 

- Koliko je ura, če digitalna ura kaže 00.00 ali 24.00? 

- Koliko je ura, če digitalna ura kaže 14.30? 

- Koliko je ura, če digitalna ura kaže 8.20? 

- Koliko je ura, če digitalna ura kaže 12.00? Za kateri del dneva gre?   

Učenci dam navodilo, naj v svoje zvezke v digitalni obliki zapišejo naslednje primere:  

- Ura je 6 zjutraj.  

- Ura je 6 popolde. 

- Ura je 10 zvečer. 

- Ura je 10 dopoldne. 

- Ura je polnoč. 

- Poldne je. 

- Ura je 3 popoldne. 

- Ura je 3 zjutraj/ponoči. 

 

Potem na analogni uri prestavljam kazalca (ure in minute), učenci pa mi morajo povedati, 
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koliko je ura. Pred tablo povabim tudi nekaj učencev, ki sami nastavljajo kazalce, drugi pa 

ugotavljajo, koliko kaže ura. Vse ugotovitve pišejo v svoje zvezke in tako vadijo zapis. 

Pogovarjamo se, da imajo ure s kazalci označena števila od 1 do 12, zato moramo biti pri 

odčitavanju zelo pozorni za kateri del dneva gre. Odčitavamo lahko na podlagi opazovanja 

(npr. položaj sonca). 

 

Skupaj z učenci si najprej ogledamo začetno ilustracijo v delovnem učbeniku Svet 

matematičnih čudes, na strani 60. Učenci ugotavljajo, v čem se uri razlikujeta (digitalna in 

analogna), enako ugotavljajo tudi pri prvi nalogi, na isti strani (digitalne in analogne ure, dve 

imata rimske številke ipd.). Prvo nalogo samostojno rešijo. Ko končajo, skupaj preverimo 

rešitve.  

   

Ogledamo si 2. nalogo v delovnem učbeniku na strani 61. Ob sličicah se pogovorimo, nato 

skupaj za utrjevanje rešimo še 3. in 4. nalogo.  

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učenci samostojno rešijo 1. in 2. nalogo v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4 na 

strani 70. 

 

Učencem dam domačo nalogo, in sicer morajo izdelati urnik svojega delovnega dneva. Za 

pomoč jim je Matejin urnik v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4 na strani 70 (3. 

naloga). Rešijo tudi 4. in 5. nalogo na strani 71.    

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci stojijo vzravnano in krožijo 

z glavo najprej v eno smer, nato v še drugo. Krožijo zelo počasi. Skušajo začutiti, kako 

napetost v vratu popušča.   

 

 

ANALIZA 12. UČNE URE – 25. 4. 2013 

Matematko sem v ES poučevala prvo uro. Učenci so prve tri asane že poznali. Pri izvajanju so 

bili zelo natančni in osredotočeni na pravilnosti izvedb. Četrta asana jim je bila všeč, saj so 
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vedno veseli, kadar lahko počivajo. Med izvajanjem jogijskih vaj je bila v razredu popolna 

tišina.  

 

Fotografija 20: Izvedba "kače" 

 

 

Fotografija 21: Izvajanje "zajca, ki razmišlja" 
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Učence ES je uvodna zgodba o deklici in poteku njenega dne pritegnila. Vsi so se želeli 

preizkusiti v izzivu in sličice urediti v smiselno zaporedje. Imeli so več idej, kako sličice 

razporediti. Med pripovedovanjem izbranih učencev o delovnih in počitniških dnevih so bili 

ostali učenci tiho in jih z zanimanjem poslušali. Vsi učenci so bili mnenja, da jim zaradi 

različnih dejavnosti hitreje minejo počitniški dnevi. Večina je vedela, koliko ur je dolg en dan. 

Skupno pretvarjanje iz dni v ure in obratno jim ni delalo težav. Tudi pretvarjanje iz 

digitalnega zapisa v splošno, pogovorno obliko, jim je šlo dobro. Ugotavljanje, koliko kaže 

analogna ura, je nekaterim povzročala težave, zato sem morala postopek dodatno razložiti. Na 

moja vprašanja so odgovarjali večinoma pravilno, bili so zbrani in osredotočeni. Vedno so 

zraven določenega merskega števila povedali še ustrezno mersko enoto. Reševanje nalog v 

delovnem učbeniku in delovnem zvezku je potekalo tekoče in v tišini. Učencev mi ni bilo 

potrebno nikoli opozoriti zaradi neprimernega vedenja. Med seboj so si pomagali, a niso 

motili ostalih pri reševanju. Vzdušje v razredu je bilo skozi celo uro sproščeno. Učenci so bili 

motivirani in osredotočeni na delo.  Potrebe po izvedbi masaže v razredu ni bilo občutiti. 

V KS sem matematiko poučevala drugo uro. Enako kot učence ES, je tudi učence KS uvodna 

zgodba zelo motivirala. Štirje učenci so se preizkusili v ureditvi danic sličic v smiselno 

zaporedje. Pripovedi o delovnih dneh izbranih učencev so bile izredno bogate in zanimive, 

glede preživljanja počitniških dni pa so bili kar malo skopi. Presenečena sem bila, ko je bila 

večina mnenja, da jim hitreje minejo delovni dnevi, in ne počitniški. Razlog za to so navedli 

različna opravila, krožke ipd.  

Večina učencev KS je vedela, koliko ur ima en dan. S pretvarjanjem iz ur v dneve in obratno 

so imeli nekateri učenci težave, zato sem jim morala snov bolj podrobno razložiti. Vedeli so, 

kakšna je razlika med digitalnim in analognim zapisom, iz obeh ur so znali tudi razbrati, 

koliko je ura. Med reševanjem nalog v delovnem učbeniku in delovnem zvezku je bila v 

razredu tišina, učencev mi ni bilo potrebno opozarjati, naj rešujejo naloge samostojno. Učenci 

so  bili celo uro motivirani in osredotočeni na delo.    
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10.13 Izvedba in analiza 13. učne ure – 26. 4. 2013 

13
UČNA PRIPRAVA, 13. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Čas 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za čas (dan, ura, minuta), 

- poznajo časovno razmerje med standardnimi merskimi enotami za čas (dan, ura, 

minuta), 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za čas (dan, ura, minuta), 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo rešiti različne matematične probleme.  

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga 

 

UČNE OBLIKE: frontalno, individualno 

 

UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: / 

                                                           
13

 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Sabina Osolin; diplomsko delo 

106 

 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS.   

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Simpkins, A. C., Simpkins, A. (2003). Yoga basics: The basic poses and routines you 

need to be healthy and relaxed. United States: Tuttle Publishing. 

VIR: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 15. 3. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

  

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo tri asane: 

 

- Prva asana se imenuje »pretegovanje«. Stojimo v položaju »gore«. Za hrbtom 

sklenemo dlani, ki so obrnjene navzdol. Ob vdihu počasi usločimo hrbet in 

pogledamo navzgor. Ob izdihu se nagnemo naprej, roke dvignemo (so pravokotno s 

tlemi) in pogledamo proti tlom. Roke so še vedno sklenjene, dlani pa obrnjene 

navzdol. Ob vdihu se zravnamo in nekaj sekund počivamo. Dihamo globoko in mirno. 

Nato vajo še nekajkrat ponovimo. 

 

- Druga asana se imenuje »mala črka i«. Stojimo vzravnano. Ob vdihu dvigujemo roke 

pred seboj v vzročenje, ob izdihu pa se spustimo v čep na prstih. Ob ponovnem vdihu 

vstanemo in se postavimo na prste, roke so še vedno v vzročenju. Ob izdihu spuščamo 

roke navzdol (pred seboj), hkrati pa spuščamo tudi pete na tla. Vajo nekajkrat 

ponovimo, nato počivamo v turškem sedu. 

 

- Tretja asana se imenuje »muca, ki počiva«. Sedimo na petah in mirno dihamo. Ob 
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izdihu zasukamo prsni koš v levo, podlahti so na tleh, čelo pa počiva na dlaneh. Ob 

vdihu se vrnemo v začetni položaj. Ob izdihu prsni koš zasukamo še v desno smer in 

se ob vdihu ponovno zravnamo. Vajo nekajkrat ponovimo.   

 

Učenci samostojno rešijo 5. nalogo v delovnem učbeniku Svet matematičnih čudes 4 na 

strani 63, nato poročajo o rešitvah. Pogovarjamo se, zakaj se v določenih primerih njihovi 

zapisi razlikujejo. 

 

 

OSREDNJI DEL  

Učence vprašam, koliko ur imajo danes na urniku in do kdaj bodo v šoli. Predvidevam, da 

učenci hodijo domov ob različnih urah (nekateri ostanejo na kosilo, OPB …), zato bodo 

njihovi odgovori na drugo vprašanje različni.  

 

Učence vprašam, kaj menijo, koliko časa bo trajala ura matematike. Predpostavljam, da vejo, 

da bo trajala 45 minut. Vprašam jih, za koliko časa bi jo morali podaljšati, če bi hoteli, da 

traja 1 uro. Nekaj učencev pove svoje ideje. O njih se pogovorimo, nato skupaj ugotovimo, 

da bi jo morali podaljšati za 15 minut. Učence vprašam, koliko minut bi potem ura trajala, če 

bi jo podaljšali za 15 minut. Iz ugotovljenega zapišem na tablo, da je ena ura (1 h) enako kot 

60 minut, učenci pa le-to prepišejo v svoje zvezke. Skupaj naredimo nekaj primerov 

pretvarjanja za utrditev (priloga 12). Vse primere pišem na tablo in po potrebi nudim dodatno 

razlago. Učenci primere pišejo v svoje zvezke. Vsako rešitev pove drugi učenec. Pomagajo si 

z računanjem. 

 

Učencem zastavim matematični problem, ki ga zapišem na tablo, oni pa v svoje zvezke. 

Tina je s prijateljico odšla v kino. Film se je začel ob 15.00, končal pa ob 16.35. Domov 

sta hodili 20 minut. Koliko časa je trajal film? Kdaj sta bili Tina in njena prijateljica doma? 

R: ___________________________________________________ 

O: 

________________________________________________________________________ 

   

 Matematični problem skupaj rešimo po korakih. 
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ZAKLJUČNI DEL 

Učenci samostojno rešijo naloge v delovnem učbeniku Svet matematičnih čudes 4, na strani 

62. Ko končajo z reševanjem, skupaj pregledamo rešitve.  

 

Učencem dam domačo nalogo, in sicer morajo rešiti naloge v delovnem zvezku Svet 

matematičnih čudes 4, na strani 72. 

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci si s krožnimi gibi nežno 

masirajo očesne sence. Med masiranjem mižijo in mirno dihajo. 

 

 

ANALIZA 13. UČNE URE – 26. 4. 2013 

V ES sem matematiko poučevala prvo uro. Uro smo začeli z izvajanjem jogijskih vaj. Učenci 

so se trudili vaje izvajati čim bolj pravilno in natančno, pozorni pa so bili tudi na ustrezno 

dihanje. Asana, imenovana »mala črka i«, jim je na začetku povročala kar nekaj težav, to uro 

pa so bili nad izbiro te asane navdušeni. Opazila sem, kako se je izboljšalo njihovo ravnotežje. 

 

Fotografija 22: Izvajanje asane, imenovane "pretegovanje" 
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Fotografija 23: Odlična izvedba "male črke i" 

Uvodna dejavnost je v ES potekala tekoče. Učenci so s pomočjo te naloge utrdili znanje 

prejšnje ure. Pri naslednji dejavnosti smo se pogovarjali o trajanju ene ure. Večina je vedela, 

koliko ima ena ura minut. Primeri pretvarjanja ur v minute in obratno so jim bili jasni, rešili 

so jih brez večjih težav. Le v enem primeru sem morala postopek pretvarjanja dodatno 

razložiti, saj so posamezniki zapisali, da je 1 h in 40 min enako kot 140 min.  

Matematični problem smo v ES po korakih rešili skupaj. Opazila sem, da so se nekateri 

učenci naloge lotili kar sami in jo pravilno rešili. Problemske naloge so nato reševali še v 

delovnih učbenikih, na koncu pa smo jih skupaj pregledali. Ko sem opazovala učence pri 

delu, sem dobila občutek, da so imeli zapisane ustrezne rešitve. Učna ura je bila prijetna, 

učenci pa motivirani in osredotočeni na svoje delo. Masaže nismo izvedli, saj se mi ni zdelo 

potrebno. 

Matematiko sem drugo uro poučevala v KS, in sicer brez izvajanja joge in masaže. Med 

pogovorom so bili učenci sproščeni in mirni. Vedeli so, koliko ima ena ura minut. Ko smo 

skupaj pretvarjali, so v treh primerih potrebovali dodatno razlago. Vsak učenec, ki je prebral 

rešitev določenega primera, je moral to rešitev še utemeljiti. Matematičnega problema smo se 

lotili skupaj, po korakih, le posamezniki so ga rešili sami. Kasneje, ko so problemske naloge 

reševali še v delovnemu učbeniku, so nekateri učenci potrebovali še nekaj pomoči zaradi 

nerazumevanja prebranega besedila naloge. Po dodatni razlagi so naloge reševali samostojno. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Sabina Osolin; diplomsko delo 

110 

 

Učna ura je potekala dokaj tekoče. Nekajkrat sem morala vmes poseči z opozorilom, naj svoje 

delo opravljajo tišje.  

 

Moje sprotne opombe: 

Nekaterim posameznikom iz obeh skupin so se najtežji zdeli primeri, kjer so morali ure in 

minute pretvoriti v minute (npr. 7 h 15 min = _____ min) in obratno (127 min = ____ h _____ 

min). Postopek pretvarjanja so povezali s pretvarjanjem standardnih merskih enot za maso in 

prostornino. 7 h in 15 min so nekateri enačili z 715 min oz. 127 min z 1 h in 27 min. Ko sem 

postopek dodatno razložila, se jim je potek zdel smiseln in razumljiv. Pri ostalih primerih niso 

imeli več težav.        
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10.14 Izvedba in analiza 14. učne ure – 6. 5. 2013 

14
UČNA PRIPRAVA, 14. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Čas, pretvarjanje merskih enot 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za čas (leto, mesec, teden, dan, ura, minuta, 

sekunda), 

- poznajo časovno razmerje med standardnimi merskimi enotami za čas (leto, mesec, 

teden, dan, ura, minuta, sekunda), 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za čas (leto, mesec, teden, dan, ura, minuta, 

sekunda), 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo rešiti različne matematične probleme.  

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga 

 

UČNE OBLIKE: frontalno, individualno, delo v parih 

                                                           
14

 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                         Sabina Osolin; diplomsko delo 

112 

 

 

UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: štoparica, ura s sekundnim kazalcem, kartice s 

časovnimi količinami 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS.   

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

- Simpkins, A. C., Simpkins, A. (2003). Yoga basics: The basic poses and routines you 

need to be healthy and relaxed. United States: Tuttle Publishing. 

VIR: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 20. 3. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo štiri asane: 

 

- Prva asana se imenuje »variacija bojevnika«. Naredimo širok razkorak, nato 

upognemo sprednje koleno, stopalo obrnemo naprej. Roke visijo, zgornji del telesa pa 

zasukamo v smeri upognjenega kolena. Naša poza je močno. Ob vdihu dvignemo roke 

v vzročenje in hrbet rahlo usločimo. Pogled je usmerjen navzgor. Pozo zadržimo za 

nekaj sekund. Ob izdihu roke počasi spustimo (visijo). Vajo večkrat ponovimo, nato 

zamenjamo položaj nog in smer sukanja. Tudi v tej pozi naredimo nekaj ponovitev. 

Če imamo težave z ravnotežjem, se lahko rahlo s hrbtom naslonimo ob steno.  

  

- Druga asana se imenuje »veliki tobogan«. Sedimo na tleh, noge pa imamo iztegnjene. 

Roke damo za hrbet, z dlanmi se opiramo tal. Ob vdihu počasi dvignemo medenico in 

križ čim višje. Nič ne delamo na silo. Pozo zadržimo za nekaj sekund, nato se ob 
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izdihu zelo počasi usedemo nazaj na tla. Vajo nekajkrat ponovimo.  

 

- Tretja asana se imenuje »ovira«. Počepnemo in počasi iztegnemo levo nogo v levo 

smer. Hrbet je vzravnan, roke pa počivajo na kolenih. Dihamo mirno in enakomerno. 

Nato levo nogo pokrčimo in iztegnemo desno nogo. Pri prenašanju teže iz ene na 

drugo nogo smo ves čas v čepu. Vajo nekajkrat ponovimo. 

 

- Četrta asana se imenuje »miška«. Usedemo se na pete. Zgornji del trupa nagnemo 

naprej in se s čelom dotaknemo tal. Roke damo nazaj, da počivajo ob stopalih. V tem 

položaju globoko dihamo.  

 

Z učenci se pogovarjamo, katere njihove dejavnosti trajajo 1 minuto (npr. postiljanje postelje, 

priprava zajtrka). Nato dam navodilo, naj zamižijo in odprejo oči takrat, ko preteče ena 

minuta. V roki imam štoparico in na tablo zapisujem čase, kadar posamezni učenci odprejo 

oči. Ko imajo vsi učenci odprte oči, si ogledamo števila na tabli. Vprašam jih, zakaj so 

števila različna. Ugotovimo, da se števila razlikujejo, saj si vsak različno predstavlja trajanje 

ene minute.  

     

 

OSREDNJI DEL  

Učence vprašam, kaj pomenijo števila na tabli. Predpostavljam, da bo večina vedela, da so na 

tabli zapisane sekunde in da je ena minuta enako kot 60 sekund. Če učenci tega ne vedo, jih 

vprašam, če obstaja še kakšna manjša časovna enota od minute. Na tablo zapišem, da je ena 

minuta enako kot 60 sekund, učenci pa to prepišejo v svoje zvezke. Ta zapis preverimo z 

merjenjem. Pred tablo pokličem enega učenca, kateremu dam v roke štoparico, ostali učenci 

pa gledajo na uro s sekundnim kazalcem. Vsi začnejo meriti istočasno. Tiho štejejo vsak 

premik sekundnega kazalca oziroma števila (sekunde) na štoparici. Po končanem merjenju 

pridemo do ugotovitve, da je ena minuta res enako kot 60 sekund. Nato se pogovorimo, kaj 

merimo v sekundah (npr. tek na 60 m).  

 

Na tablo zapišem nekaj časovnih količin v obliki računov (priloga 13a), naloga učencev pa 

je, da jim dodajo razliko do minute. Vsakič pokličem drugega učenca, da mi pove rešitev. 
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Z učenci skupaj rešimo 1. nalogo v delovnem zvezku Svet matematični čudes 4, na strani 74. 

 

Z učenci ponovimo osnovne pretvorbe časovnih količin tako, da morajo med karticami, ki jih 

pomešane pritrdim na tablo, poiskati ustrezne pare (priloga 13b).  

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Skupaj z učenci naredimo nekaj primerov pretvarjanja, ki vključujejo količine, izražane tudi 

s sekundami (priloga 13c). Vse primere pišem na tablo, učenci pa v svoje zvezke.    

 

Učencem dam domačo nalogo, in sicer morajo za ponovitev rešiti naloge v delovnem zvezku 

Svet matematičnih čudes 4 na strani 73 in za utrjevanje, stran 64 v delovnem učbeniku. 

Opomnim jih, da bodo naslednjo uro matematike pisali 20 minutno preverjanje znanja iz 

sklopa čas. Pogledati si morajo tudi oba preverjanja, ki smo ju že pisali (sklopa prostornina in 

masa), saj bodo v četrtek pisali preverjanje znanja iz vseh treh sklopov.     

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci delajo v parih. Eden iz 

para se uleže na trebuh, drugi pa na njegovem hrbtu gnete »testo za kruh«. Ko konča z 

masažo, se zamenjata.  

 

 

ANALIZA 14. UČNE URE – 6. 5. 2013 

Matematiko sem v ES poučevala prvo uro. Začeli smo jo z jogijskimi vajami. Učenci so se pri 

vseh izvedbah trudili in upoštevali navodila. Pri tretji asani so s težavo lovili ravnotežje. 

Opirali so se drug na drugega, kar je v razredu povročilo nemir. Četrto asano, imenovano 

»miška«, so učenci že poznali. Opazila sem, kako so bili med izvajanjem te asane zadovoljni, 

ker so lahko počivali. Zanimivo mi je bilo, ko so se po končanih vajah čisto potiho usedli na 

svoja mesta in bili pripravljeni na moja nadaljnja navodila. 
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Fotografija 24: Izvedba "variacije bojevnika" 

 

 

Fotografija 25: Izvedba asane, imenovane "miška" 

Uvodna dejavnost je učence ES zelo motivirala. Ko sem jim dala navodilo, naj mižijo in bodo 

tiho eno minuto, so me vsi upoštevali. Navdušena sem bila nad popolno tišino v razredu in 

nad osredotočenostjo učencev. Nisem opazila, da bi kdo v mislih štel do 60 in potem odprl 

oči. Vsi učenci so vedeli, kaj predstavljajo števila, zapisana na tabli. Med preverjanjem, ali je 

ena minuta res enako 60 sekund, so bili aktivni vsi. Dejavnost jih je pritegnila, nisem zasledila 

nobenega pritoževanja. Na njihovih obrazih je bilo zaslediti nasmeške, ko so prišli do pravilne 

ugotovitve. Skupinsko pretvarjanje je potekalo tekoče, brez težav. Učencem je bila snov 

jasna, znali so zapisati, koliko sekund manjka do ene minute in med karticami, pritrjenimi na 
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tablo, poiskati ustrezne pare. Pri zadnji dejavnosti sem morala za posameznike dodatno 

razložiti potek reševanja dveh primerov (npr. en deček je 340 min zapisal kot 3 h in 40 min). 

Učenci ES so bili celo uro zbrani in motivirani za delo. Razredna klima je bila prijetna in 

sproščena. Masaže mi ni bilo potrebno izvesti. 

V KS sem matematiko poučevala tretjo uro. Učence KS je uvodna dejavnost pritegnila. Vsi so 

po navodilu zamižali in bili čisto tiho. Opazila sem, da so nekateri šteli do 60 in potem odprli 

oči. Učenci so vedeli, da števila, zapisana na tabli, pomenijo sekunde.  

 

Fotografija 26: Učenci KS mižijo eno minuto 

Učenci KS so pokazali zanimanje za naslednjo dejavnost, pri kateri so bili vsi aktivni. V tišini 

in zbrano so sledili urinemu kazalcu. Bili so zadovoljni, ker so prišli do pravilne ugotovitve, 

da je ena minuta res enako kot 60 sekund. Učenci so bili med skupnim pretvarjanjem zelo 

nemirni, med dejavnostjo, kjer so iskali ustrezne pare časovnih količin, pa so se popolnoma 

umirili. Za vsak primer pretvarjanja sem od izbranega želela pojasnilo rešitve. Nisem 

zasledila, da bi pretvarjanje komu predstavljajo težave. Razpoloženje učencev KS je skozi 

celo uro nihalo, kar je povsem razumljivo, saj je bila to za njih že tretja ura aktivnega dela.     
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10.15 Izvedba in analiza 15. učne ure – 7. 5. 2013 

15
UČNA PRIPRAVA, 15. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Čas (preverjanje znanja) 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za čas (leto, mesec, teden, dan, ura, minuta, 

sekunda), 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za čas (leto, mesec, teden, dan, ura, minuta, 

sekunda), 

- poznajo časovno razmerje med standardnimi merskimi enotami za čas (leto, mesec, 

teden, dan, ura, minuta, sekunda), 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo rešiti različne matematične probleme.  

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga 

 

UČNE OBLIKE: frontalno, individualno, delo v parih 

                                                           
15

 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: kartice s primeri pretvarjanja časovnih količin 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS.   

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

VIRI: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 20. 3. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

- Sliki ur. Dostopno 20. 3. 2013 iz: 

http://www.sipronika.si/izdelki/datumske-ure-in-prikazovalniki/sdu368 

http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_11341_co672036_radijsko_vodena_st

enska_ura_eurochron_efwu 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo tri asane, ki jim pomagajo, da se umirijo in osredotočijo na preverjanje 

znanja: 

 

- Prva asana se imenuje »žerjav«. Stojimo z nogami rahlo narazen. Ob vdihu počasi 

dvignemo roke v vzročenje. Ob izdihu zgornji del trupa zasukamo v levo. Globoko 

vdihnemo in se ob izdihu vrnemo v sredino. Ponovno globoko vdihnemo in se ob 

izdihu zasukamo še v desno. Ob izdihu se vrnemo v sredino. Vdihnemo in ob izdihu 

roke počasi spuščamo spredaj navzdol. Vajo nekajkrat ponovimo.  

  

- Druga asana se imenuje »breg«. Sedimo na petah. Ob vdihu dvignemo medenico in 

križ (klečimo), hrbet počasi usločimo. Pozo zadržimo za nekaj sekund. Dihamo mirno 

in globoko. Potem se počasi usedemo na pete in se nagnemo naprej tako, da nam 

glava počiva na dlaneh. Dlani so sklenjene v pesti, ena vrh druge. V tej pozi 
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obstanemo nekaj časa, nato se ponovno zravnamo. Vajo nekajkrat ponovimo.    

 

- Tretja asana se imenuje »iskanje diha«. Učenci delajo v parih. Sedijo na tleh obrnjeni 

s hrbti eden proti drugemu. Kolena rahlo pokrčijo in v tem položaju dihajo mirno in 

sproščeno. Poskušajo začutiti dihanje svojega partnerja. Za boljšo koncentracijo vajo 

izvajajo v miže.   

 

Z učenci skupaj na kratko ustno naredimo nekaj primerov, s katerimi ponovimo časovne 

količine.  

 

 

OSREDNJI DEL  

Učencem dam navodilo, naj naredijo pregrado na sredini vsake mize, saj bodo pisali 20 

minutno preverjanje znanja (priloga 14a). Opozorim jih, da pogovarjanje vmes ni dovoljeno, 

torej mora biti v razredu čista tišina. Poudarim, naj po končanem reševanju še enkrat preverijo 

rešitve. Tisti, ki prej konča, rešuje naloge v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4, na 

strani 69.  

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učenci delajo v parih. Vsak par dobi kartice (priloga 14b), na katerih so zapisani določeni 

primeri pretvarjanja (čas). Najprej jih obrnejo na hrbtno stran in jih premešajo, nato eden iz 

para povleče eno izmed kartic in zastavi vprašanje drugemu (npr. Koliko je en dan ur?). Če 

drugi pravilno odgovori na njegovo vprašanje, mu da kartico, on pa jo položi na poseben 

kupček pred sebe. Če na vprašanje odgovori napačno, oziroma ne ve odgovora, vrne kartico 

med ostale in jih premeša. Nato je na vrsti on, da povleče kartico in zastavi vprašanje svojemu 

sošolcu. Igre je konec, ko kartic ni več na mizi. Zmaga tisti, ki je na največ vprašanj odgovoril 

pravilno, torej ima na svojem kupčku več kartic kot drugi. Lahko pride tudi do izenačenja 

(oba sta zmagovalca).  

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Masaža se imenuje miselni gumbki. 

Sedimo vzravnano. S palci in kazalci si nežno masiramo uhlje ter jih rahlo vlečemo navzven. 

Vajo lahko izvajamo miže.    
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ANALIZA 15. UČNE URE – 7. 5. 2013 

V ES sem matematiko poučevala prvo uro. Pri uri je bilo prisotnih 20 učencev. Na začetku 

smo skupaj izvedli tri asane. Učenci so jih izvajali natančno, počasi, pozorni so bili na 

pravilno dihanje. Aktivno so sodelovali vsi učenci. Med skupnim ponavljanjem časovnih 

količin, sem dobila občutek, da bodo preverjanje znanja pisali malo slabše, saj se večina ni nič 

učila. 

 

Fotografija 27: "Iskanje diha" 

Med preverjanjem znanja so nekateri učenci ES nenehno zastavljali vprašanja glede tretje 

naloge – poznavanje na uro. Čeprav smo pri skupnih urah matematike naredili veliko 

podobnih primerov, določenim učencem še kar ni bilo jasno, kako zapišejo čas, ki ga kaže 

digitalna ura (samo prepišejo). Ostale naloge so reševali zbrano in v tišini. Tisti, ki so 

preverjanje znanja rešili prej, kot so ga ostali, so nemoteno nadaljevali z dodatnim delom. Ko 

so z reševanjem končali vsi učenci, smo skupaj – za sprostitev – izvedli še masažo. Zadnjo 

dejavnost so učenci izvajali v dvojicah. Opazila sem, kako so postali sproščeni in živahni, 

vendar nemoteči.  

Matematiko sem v KS poučevala drugo uro. Pri uri je bilo prisotnih 24 učencev. Ko smo 

skupaj ponavljali, sem dobila občutek, da so jim primeri jasni. Med preverjanjem znanja so 

nekateri učenci zastavljali vprašanja pri prvi, drugi in zadnji nalogi. Menim, da je pri prvi in 

drugi nalogi do nejasnosti prišlo zaradi površnega branja navodil, pri zadnji, problemski 

nalogi pa zaradi nenatančnega branja besedila in napačnega zapisa podatkov. Pri ostalih 
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nalogah niso imeli težav. Za reševanje so potrebovali več časa kot učenci ES. Zadnja 

dejavnost je na učence KS vplivala pozitivno, saj so se sprostili in postali živahni. Vmes sem 

jih morala večkrat opozoriti, naj svoje delo opravljajo tišje.  

Ostali štirje učenci ES, ki so to uro manjkali, so preverjanje znanja pisali naknadno, naslednjo 

uro. Rezultate preverjanja znanja vseh učencev ES in KS sem analizirala in ugotovila, da so 

bili rezultati učencev ES boljši, kot rezultati učencev KS. Učenci ES so skupaj povprečno 

zbrali 21,6 točk, učenci KS pa 20,6 točk. Učenci ES so imeli povprečno največ težav pri 

zadnji, problemsko zasnovani nalogi, zaradi prehitrega in površnega branja besedila, učenci 

KS pa pri četrti (pretvarjanje) in zadnji nalogi. Nekateri so, kljub temu, da smo naredili zelo 

veliko primerov pretvarjanja, npr. 67 dni, pretvorili kar v 6 tednov in 7 dni.  Splošno gledano 

so bili rezultati tako ES kot KS malo slabši kot pri preverjanju znanja mase in prostornine. 

Učence sem vprašala, zakaj je to tako. Odgovorili so mi, da jim je ta snov zahtevna. Pri 

reševanju so bili prehitri in posledično površni ipd. Ko sem jim povedala, kje so delali največ 

napak, nekateri niso mogli verjeti, saj so bili prepričani, da se niso mogli tako zmotiti.  

 

Moje sprotne opombe: 

Pri zadnji, problemski nalogi, sem opazila, da nekateri učenci ne razlikujejo med 1 h 30 min 

in 1.30 oz. so skupaj sešteli 2.00 in 1.30 ter dobili 3.30. Nekateri učenci, ki so nalogo rešili na 

tak način, so sicer prišli do pravilnega rezultata in ga na koncu tudi zapisali v pravilni obliki, a 

so do njega prišli po napačni poti. Ko sem jim vrnila preverjanje znanja, sem jih posebej 

opozorila na to napako. Opozorila sem jih tudi, da nikakor ne smemo npr. enačiti 2 h in 2.00. 

Problemsko nalogo smo po korakih v obeh skupinah še enkrat naredili skupaj. 
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10.16 Izvedba in analiza 16. učne ure – 8. 5. 2013 

16
UČNA PRIPRAVA, 16. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Ponavljanje in utrjevanje (dolžina, masa, prostornina, čas)  

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za dolžino, maso, prostornino in čas, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote (dolžina, masa, prostornina, čas), 

- poznajo časovno razmerje med standardnimi merskimi enotami za čas (leto, mesec, 

teden, dan, ura, minuta, sekunda), 

- poznajo velikostne odnose med standardnimi merskimi enotami za dolžino, maso in 

prostornino, 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo rešiti različne matematične probleme.  

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga, didaktična igra 

 

UČNE OBLIKE: frontalno, individualno, delo v skupinah, delo v parih 

                                                           
16

 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: kartice s primeri pretvarjanja časovnih količin 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS.   

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

VIR: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 3. 5. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci skupaj izvedemo štiri asane: 

 

- Prva asana se imenuje »sukanje«. Sedimo na stolu, roke damo v odročenje in 

pokrčimo komolce. Globoko vdihnemo. Ob počasnem izdihu zgornji del trupa 

zasukamo najprej v levo in pozo zadržimo za nekaj sekund. Ob vdihu se počasi 

vrnemo v prvotni položaj. Ob ponovnem izdihu se zasukamo še v desno. Pozo 

zadržimo. Vajo nekajkrat ponovimo.    

 

- Druga asana je različica »punčke iz cunj«, le da jo izvajamo v sede, na stolu. Sedimo 

na stolu, noge so iztegnjene. Ob vdihu počasi dvignemo roke v vzročenje, ob 

počasnem izdihu pa jih spuščamo pred sebe tako, da z njimi drsimo po iztegnjenih 

nogah in se skušamo dotakniti stopal. Ob vdihu roke ponovno dvignemo v vročenje in 

zravnamo trup. Vajo nekajkrat ponovimo. 

 

- Tretja asana se imenuje »kamela«. Pokleknemo. Smo vzravnani. Ramena potegnemo 

nazaj, roke so sproščene (visijo). Globoko dihamo. Nato ob vdihu počasi usločimo 
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hrbtenico nazaj, z rokami se oprimemo pet, pogled pa usmerimo navzgor. Ob izdihu 

se ponovno vzravnamo. V tem položaju mirno dihamo. Vajo nekajkrat ponovimo.    

 

- Četrta asana se imenuje »pirh«. Sedimo na tleh, kolena pokrčimo. Z rokami 

objamemo kolena in čelo naslonimo nanje. V tem položaju nekaj sekund globoko 

dihamo. Nato čisto potiho vstanemo in se vrnemo na svoja mesta.  

 

Učencem dam povratno informacijo o preverjanju znanja iz učne enote ČAS in jih opozorim 

na najpogostejše napake. Pravilnost rešitev le-teh tudi razložim.   

 

 

OSREDNJI DEL  

Z učenci naredimo nekaj primerov (priloga 15a), s katerimi ponovimo standardne merske 

enote za maso, prostornino in čas. Vse primere pišem na tablo, učenci pa v svoje zvezke. 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učence razdelim v štiri skupine po šest. Vsaki skupini razdelim enako število kartic (priloga 

15b), na katerih so zapisane različne količine (tudi za ponovitev dolžine). Njihova naloga je, 

da jih uredijo v pare oziroma trojke. Na koncu mi povejo, katera kartica nima para in kakšen 

bi bil lahko njen par.    

 

Učence opomnim, da naslednji dan pišejo preverjanje znanja iz vseh treh sklopov do sedaj 

obravnavane snovi (masa, prostornina, čas).   

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci delajo v parih. Oba iz para 

sedita na stolu, eden kaže hrbet drugemu. Tisti, ki je zadaj, ga nežno masira po hrbtu – nanj 

mu riše močne ravne in nežne krive linije. Po nekaj sekundah vloge zamenjata. 

 

   

ANALIZA 16. UČNE URE – 8. 5. 2013 

Ta učna ura je bila namenjena ponavljanju in utrjevanje mase, prostornine in časa, zajela pa 

sem tudi snov dolžine, katero so učenci že poznali.  
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Matematiko sem v ES poučevala drugo uro. Med izvajanjem asan sem videla, da so učenci 

vživali, všeč jim je bilo, ker so dve že poznali. Njihove izvedbe so bile natančne in ustrezne. 

Nisem zasledila nobenega pritoževanja, čeprav so bili prejšnjo uro zelo aktivni pri predmetu 

šport.  

 

Fotografija 28: Učenka ES med izvajanjem asane, imenovane "pirh" 

Učenci ES so bili med reševanjem primerov pretvarjanja, urejanja in primerjanja ves čas 

zbrani. Opazila sem izraze veselja na njihovih obrazih, ko so določen primer rešili pravilno. 

Pokazali so veliko znanja. Vsak dobljeni rezultat so morali še razložiti, kar jim ni delalo 

težav. Med uro so bili aktivni vsi učenci. Trudila sem se, da sem poklicala za vsak primer 

drugega učenca. Izvedli smo tudi masažo, saj so že kazali znake utrujenosti.  

Zadnjo dejavnost so učenci ES izvajali po skupinah. Ko sem jih opazovala pri delu, sem 

videla, da so znali poiskati pravilne pare danih količin (masa, prostornina, čas, dolžina). Med 

seboj so sodelovali. Vzdušje v razredu je bilo prijetno in sproščeno.  

V KS sem matematiko poučevala tretjo uro. Kljub temu, da je bila to zanje tretja ura 

aktivnega dela, so pokazali pripravljenost za delo. Učenci so naloge pretvarjanja, urejanja in 

primerjanja reševali zbrano, s premislekom. Enako kot učenci ES, so tudi učenci KS na svojih 

obrazih pokazali znake zadovoljstva, ko so določen primer rešili pravilno. Branje rezultatov je 

bilo moteče. Vsi so želeli sodelovati, govorili so kar drug čez drugega. Bili so nemirni. 

Nekateri so govorili rešitve brez poziva, še preden so primer rešili ostali učenci. Vmes sem jih 

morala kar nekajkrat opozoriti, naj svoje delo opravljajo tako, da ne motijo ostalih, čeprav 
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vedo odgovor. Videla sem, da snov znajo. Zadnja dejavnost je učence motivirala. Med delom 

po skupinah so bili učenci zbrani, med seboj so sodelovali. Čeprav so bili živahni, niso bili 

moteči.   

 

Moje sprotne opombe: 

Ponovno se je pokazala velika razlika med poučevanjem matematike v ES in KS, drugo oz. 

tretjo uro. Vzdušje v ES je bili celo uro prijetno, v KS  pa je nihalo. Učenci KS so bili med 

uro na trenutke zelo živahni in moteči, zanimivo se mi je pa zdelo, kako so bili ravno oni na 

koncu, med zadnjo dejavnostjo, zbrani. Tega res nisem pričakovala.       
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10.17 Izvedba in analiza 17. učne ure – 9. 5. 2013 

17
UČNA PRIPRAVA, 17. ura 

 

ŠTUDENTKA: Sabina Osolin 

RAZRED: 4. 

PREDMET: matematika 

UČNA TEMA: Geometrija in merjenje  

UČNA ENOTA: Preverjanje znanja (masa, prostornina, čas) 

 

UČNI CILJI: 

Operativni: 

Učenci: 

- poznajo standardne merske enote za maso, prostornino in čas, 

- uporabljajo standardne merske enote za maso, prostornino in čas ter poznajo pomen 

njihove uporabe, 

- znajo pretvarjati standardne merske enote za maso, prostornino in čas, 

- poznajo časovno razmerje med standardnimi merskimi enotami za čas, 

- poznajo velikostne odnose med standardnimi merskimi enotami za maso in 

prostornino, 

- uporabljajo pojma mersko število in merska enota, 

- znajo rešiti različne matematične probleme.  

Procesni: 

Učenci: 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo koncentracijo za delo, 

- po izvajanju joge in po potrebi masaž bolje sprejemajo in razumejo matematične 

pojme in hitreje napredujejo v znanju, 

- z izvajanjem joge in po potrebi masaž krepijo medsebojne odnose in vzpostavljajo 

boljšo klimo v razredu. 

 

UČNE METODE: sprostitvene tehnike (joga in masaža), pogovor, razlaga 

 

                                                           
17

 Vsebina učne priprave, zapisana ležeče,  velja le za učence ES. 
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UČNE OBLIKE: frontalno, individualno 

 

UČNA SREDSTVA/PRIPOMOČKI: manjši lističi 

 

LITERATURA: 

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS.   

- Cotič, M. idr. (2012). Svet matematičnih čudes 4: Delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole (2. del). Ljubljana: DZS. 

- Cotič, M. idr. (2007). Svet matematičnih čudes 4: Kako poučevati matematiko  v 4. 

razredu devetletne osnovne šole (Priročnik za učitelja). Ljubljana: DZS. 

VIRI: 

- Schmidt, G. (2009). Joga za šolske otroke. Dostopno 21. 3. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/joga%20za%20solske%20otroke.pdf 

- Sliki ur. Dostopno 21. 3. 2013 iz: 

http://www.bigbang.si/ure-in-budilke/br145-budilka-brodnik-488863 

http://trgovina.mercator.si/tehnika/dom-in-ambient/termometri-in-vremenske-

postaje/digitalne-vremenske-postaje/digitalna-vremenska-postaja-br-dcf-334092 

 

POTEK UČNE URE 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci izvedemo štiri asane, ki jim pomagajo, da se umirijo in osredotočijo na preverjanje 

znanja: 

 

- Prva asana se imenuje »sveča«. Stojimo vzravnano in mižimo. Noge imamo rahlo 

narazen. Ob vdihu počasi dvignemo roke v vzročenje. Dlani se dotakneta. Hrbet 

rahlo usločimo. Položaj zadržimo za nekaj sekund, nato se ob izdihu zravnamo in zelo 

počasi spuščamo roke navzdol. Vajo nekajkrat ponovimo.  

  

- Druga asana se imenuje »roža«. Sedimo pod turško, roke nam počivajo na stegnih. 

Hrbet je vzravnan. Ob vdihu glavo počasi zaklonimo. Ob izdihu glavo predklonimo. 

Ob vdihu jo nagnemo v levo, ob izdihu pa v desno. Ob vdihu jo nagnemo nazaj v 

http://trgovina.mercator.si/tehnika/dom-in-ambient/termometri-in-vremenske-postaje/digitalne-vremenske-postaje/digitalna-vremenska-postaja-br-dcf-334092
http://trgovina.mercator.si/tehnika/dom-in-ambient/termometri-in-vremenske-postaje/digitalne-vremenske-postaje/digitalna-vremenska-postaja-br-dcf-334092
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sredino. Nekaj časa globoko dihamo, nato vajo še nekajkrat ponovimo.    

 

- Tretja asana se imenuje »metulj«. Sedimo na tleh. Noge damo široko narazen. Hrbet 

je vzravnan. Nato upognemo kolena tako, da se podplati stikajo. Z rokami objamemo 

stopala, čelo počiva na njih v sredini. V tem položaju kolena rahlo premikamo gor in 

dol. Dihamo mirno in sproščeno.   

 

- Četrta asana se imenuje »kamela«. Pokleknemo. Smo vzravnani. Ramena potegnemo 

nazaj, roke so sproščene (visijo). Globoko dihamo. Nato ob vdihu počasi usločimo 

hrbtenico nazaj, z rokami se oprimemo pet, pogled pa usmerimo navzgor. Ob izdihu 

se ponovno vzravnamo. V tem položaju mirno dihamo. Vajo nekajkrat ponovimo.    

 

Učencem dam navodilo, naj naredijo pregrado na sredini vsake mize, saj bodo pisali 

preverjanje znanja (priloga 16). Opozorim jih, da pogovarjanje vmes ni dovoljeno, v razredu 

mora biti čista tišina. Poudarim, naj po končanem reševanju še enkrat preverijo rešitve. 

 

 

OSREDNJI DEL  

Učenci samostojno rešujejo preverjanje znanja. Tisti, ki prej konča, v tišini samostojno rešuje 

naloge v delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 4, na strani 75 in naloge v delovnem 

učbeniku Svet matematičnih čudes 4, na strani 65.  

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učencem se zahvalim za sodelovanje pri vseh urah matematike. Razdelim jim majhne lističe, 

na katere napišejo svoje vtise na izvedene ure matematike.  

 

Učencem povem, da bodo rezultate preverjanja znanja izvedeli v ponedeljek, 13. 5. 2013. 

 

Primer masaže, če učencem med uro pade koncentracija: Učenci zamižijo, sedijo vzravnano. 

Z rokami se počasi pobožajo po obrazu in laseh, nato si zmasirajo vratna vretenca.     
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ANALIZA 17. UČNE URE – 9. 5. 2013 

Matematiko sem v ES poučevala prvo uro. Pri uri je bilo prisotnih vseh 24 učencev. Izvajanje 

asan je potekalo v tišini in zelo natančno. Videla sem, kako so se učenci umirili, čeprav so bili 

pred izvajanjem nekateri malo živčni.  

 

Fotografija 29: Izvajanje "rože" 

Med pisanjem preverjanja je bila v razredu ES tišina, vmes ni bilo nobenega vprašanja in 

nisem opazila nobenega znaka nerazumevanja nalog. Tisti, ki so končali pred ostalimi, so v 

tišini nadaljevali z dodatnim delom. Preverjanje so pisali celo uro. Razredna klima je bila 

sproščena. 

V KS sem matematiko poučevala drugo uro. Pri uri je bilo prisotnih 23 učencev. Večina 

učencev je bila mirnih, le nekatere je skrbelo, kako jim bo šlo, saj se niso skoraj nič učili. 

Pisanje preverjanja znanja je potekalo nemoteno, v tišini. Po končanem pisanju so se učenci 

lotili dodatnega dela in niso motili ostalih pri reševanju. Tudi v KS je bila razredna klima 

sproščena. 
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Učenka KS, ki je to uro manjkala, je preverjanje znanja pisala naslednjo uro. Rezultate 

preverjanja znanja vseh učencev KS in ES sem analizirala in ugotovila, da so bili učenci ES 

malo bolj uspešni kot učenci KS. Učenci ES so skupaj v povprečju zbrali 33,3 točke, zelo 

uspešnih pa je bilo 8 učencev. Učenci KS so skupaj v povprečju zbrali 32,1 točke, zelo 

uspešnih pa je bilo 7 učencev. Težave so se pri nekaterih učencih pojavljale zaradi 

nenatančnega branja navodil in besedila problemskih nalog, drugi posamezniki pa so se 

zmedli pri nalogi pretvarjanja, v katero so bili vključeni primeri pretvarjanja mase, 

prostornine in časa. Na splošno sem bila z znanjem, ki so ga učenci pokazali zadovoljna. 

Redki bi za dosego boljšega rezultata potrebovali še malo vaje.    
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10.18 Skupek mojih spoznanj po koncu poučevanja 

Na vsako učno uro sem bila dobro pripravljena. Učne ure sem zasnovala razgibano, v večino 

ur sem vključila veliko praktičnega dela in snov skušala čim bolj približati učencem.         

Poučevanje matematike se mi v ES večinoma zdelo bolj prijetno kot v KS, saj mi učencev ES 

ni bilo potrebno toliko opozarjati in jih miriti. Na splošno so bili učenci ES bolj osredotočeni 

na delo, bolj mirni in posledično je bila tudi razredna klima boljša. Menim, da je to pozitivno 

vplivalo tudi name, na moje razpoloženje in na moje delo. Velikokrat pride do situacije, ko je 

učitelj dobro razpoložen, preden začne učno uro, ima velike načrte, velika pričakovanja, ki se 

lahko hitro podrejo, če mu učenci pridejo do živega s svojo nejevoljo. Tega vedno ne moremo 

preprečiti, nikoli pa se ne smemo nehati truditi ali obupati. Določeno učno snov moramo 

posredovati učencem, menim pa, da bo bolj učinkovito, če snov posredujemo z dobro voljo.    

Čeprav sem bila na vsako uro dobro pripravljena, se mi zdi, da bi morda v določenih primerih 

zdaj, po koncu poučevanja, lahko kaj naredila drugače. Najbolj se mi je vtisnila v spomin 

tretja ura matematike v ES, ko so bili učenci res utrujeni in nepripravljeni na jogijske vaje. 

Morda bi bilo v tem primeru bolj ustrezno, če bi se odločila, da bi na začetku ure namesto 

jogijskih vaj izvedli raje izbrano obliko masaže.  

Ko sem ponovno brala moje analize, sem opazila, da sem kar nekajkrat omenila, da so bili 

učenci površni in prehitri pri reševanju nalog, še posebej problemskih. Do tega je po mojem 

mnenju prišlo zato, ker se učence večino časa priganja, naj naloge rešujejo hitro, premalo pa 

je poudarka na reševanju s premislekom in preverjanju ustreznosti dobljenih rešitev. Učitelj 

ima zelo zahtevno delo, saj mora učence naučiti vse, kar je predpisano v učnem načrtu oz. 

vsaj večino, zato pogosto hiti, čeprav nezavedno. Premalokrat rečemo našim učencem, 

vzemite si čas in razmislite, kako bi določen problem rešili. Tega si velikokrat tudi ne 

moremo privoščiti, a menim, da je to kljub vsemu potrebno, morda ne vsak dan, vsako uro, 

ampak takrat, ko je to smiselno.     
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11. IZVEDBA SOCIOMETRIČNE METODE IN 

ANALIZA SOCIOGRAMOV  

Prvič sem v eksperimentalni in kontrolni skupini izvedla sociometrično metodo v petek, 5. 4. 

2013. Najprej sem jo izvedla v ES, kjer je bilo prisotnih 24 učencev, nato pa še v KS, kjer je 

bilo ravno tako prisotnih 24 učencev. V ponedeljek, 13. 5. 2013, sem sociometrično metodo v 

obeh skupinah izvedla drugič. V vsaki skupini je bilo prisotnih po 24 učencev. Postopek je 

potekal enako, kot pri prvi izvedbi. 

 

11.1 Potek izvedbe sociometrične metode 

Učenci ES in KS so dobili prazne listke, na katere so morali zapisati odgovore na tri 

zastavljena vprašanja. Vprašanja, ki sem jih postavila učencem in so si sledila v določenem 

zaporedju, so bila:  

1. S kom iz razreda bi se najraje družil/-la? 

2. S kom iz razreda bi se drugim najraje družil/-la? 

3. S kom iz razreda bi se tretjim najraje družil/-la? 

Tako učenci ES, kot tudi učenci KS, so morali na vprašanja odgovarjati popolno, torej so 

morali na listke zapisati ime in priimek izbranega učenca. Učenci so imeli med izvajanjem 

vmes pregrade, vsak je na zastavljena vprašanja odgovarjal samostojno. Pred izvajanjem 

sociometrične metode sem jih opomnila, naj odgovore (izbire) zadržijo zase, saj je to zasebna 

odločitev vsakega posameznika.   

 

11.2 Analiza sociogramov, izvedenih v eksperimentalni in kontrolni 

skupini 

Na podlagi preučitve začetnega sociograma ES (priloga 17) sem ugotovila, da so v razredu že 

oblikovane skupine učencev (trojke), še posebej je bilo to razvidno na podlagi izbir deklic. 

Vsaka izmed osmih deklic, ki je izbrala po tri svoje sošolke, je bila od vseh treh izbrana nazaj. 

Ena deklica ni bila izbrana nikoli. Pri dečkih so bili rezultati izbir drugačni, in sicer so imeli 

trije dečki vse tri vzajemne izbire, dva pa nista bila nikoli izbrana. Dva dečka sta bila na 
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podlagi izbir v notranjem krogu, med najbolj priljubljenima, enega je izbralo devet učencev, 

drugega pa osem, med dekleti najbolj priljubljene ni bilo.    

Ko sem preučila začetni sociogram KS (priloga 18), sem ugotovila, da so tudi v tej skupini že 

oblikovane trojke učencev, ki se med seboj družijo, a jih je bilo manj kot v ES. Izmed vseh 

deklic so bile tri  trikrat vzajemno izbirane, izmed vseh dečkov pa je imel vse vzajemne izbire 

eden, najbolj priljubljen deček. Ostali dečki so imeli po eno ali dve vzajemni izbiri, trije pa 

nobene. Med dekleti ni bilo nobene, ki bi bila izbrana več kot petkrat. Ena deklica ni bila 

izbrana nikoli. Samo ena deklica je svojo izbiro dala enemu dečku. 

Po drugič izvedeni sociometrični metodi sem ponovno preučila sociograma obeh skupin. V 

ES (priloga 19) so se pojavile spremembe, in sicer so se skupine  pri deklicah malo »razbile«, 

pri dečkih pa ni bilo posebnih sprememb. Tri deklice od vseh desetih so imele vse vzajemne 

izbire, ostale pa po eno ali dve. Ena od deklet je mesto na podlagi šestih dobljenih izbir, 

zasedla mesto v notranjem krogu, torej je bila tisti trenutek najbolj priljubljena med dekleti. 

Ena ni bila zbrana nikoli, kar se od prvič ni spremenilo. Pozicije v krogih je večina deklic 

ohranilo. Pri dečkih je bil rezultat izbir podoben kot prvič. Dva dečka sta zasedla notranji 

krog, oba sta imela po šest izbir. V zunanjosti koncentričnih krogov so bili, za razliko od 

prvič, trije dečki, enkrat pa ni bil izbran noben. 

V KS (priloga 20) je bil drugi sociogram podoben kot prvi. Večjih sprememb ni bilo. 

Izpostavila bi samo, da med dečki ni bilo nikogar, ki bi zasedel položaj v zunanjosti 

koncentričnih krogov. Eden in isti izmed vseh dečkov je bil v sredini, pri dekletih ni bilo 

nobene. Ena deklica ni bila nikoli izbrana, kar se od prvič ni spremenilo.  

Medsebojni odnosi učencev ES so se na podlagi preučitve obeh sociogramov spremenili, v 

KS pa večinoma ostali enaki.   
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12. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Vsako učno uro matematike sem v obeh skupinah, tako eksperimentalni, kot kontrolni 

zasnovala in izvedla z vidika matematičnih vsebin enako, le da sem v ES na začetku izvajala 

še jogijske vaje, vmes pa masaže v primeru, če sem začutila padec motivacije.  

Prva hipoteza (H1) predpostavlja, da joga in masaža pripomoreta k boljšemu sprejemanju in 

razumevanju matematičnih vsebin ter k hitrejšemu napredku v znanju pri predmetu 

matematika. Na podlagi opazovanja posamezne učne ure matematike v ES in KS sem 

ugotovila, da so učenci ES bolje sprejemali in razumeli posredovane matematične vsebine ter 

hitreje napredovali v znanju, kot učenci KS. Sprejemanje in razumevanje obravnavanih učnih 

vsebin sem preverjala sproti, z vprašanji, kjer so se bolje izkazali učenci ES, saj so na moja 

vprašanja večinoma odgovarjali bolj ustrezno, kot učenci KS. Pozorna sem bila tudi na to, ali 

učenci sledijo moji razlagi. V primeru, da niso sledili, sem v ES izvedla masažo, v KS pa sem 

jih motivirala drugače, npr. z dodatnimi vprašanji. Po vsaki zaključeni temi so učenci pisali 

tudi preverjanje znanja, katerega rezultati so pokazali, koliko so učenci napredovali in ali so 

dosegli vse zastavljene učne cilje ali ne. Kljub temu, da sem v obeh skupinah na enak način 

posredovala določeno vsebino, so bili rezultati vseh preverjanj znanja povprečno malo boljši v 

ES, torej so učenci ES hitreje napredovali v znanju pri predmetu matematika, kot učenci KS. 

V nobeni skupini se ni zgodilo, da kdo izmed učencev ne bi pokazal neznanja. Sklepam, da so 

učenci ES do boljših rezultatov prišli ravno zaradi izvajanja jogijskih vaj na začetku vsake 

ure, saj so se pred učno uro sprostili tako fizično, kot psihično, in bili posledično bolj 

osredotočeni na samo obravnavo in bolj zbrani za delo, kar predpostavlja druga hipoteza (H2). 

Vsako učno uro sem bila še posebej pozorna na to, ali so učenci ES in KS osredočeni na 

določeno delo in na to, ali delajo po mojih navodilih. Večino učnih ur matematike so bili 

učenci ES bolj zbrani in motivirani za delo, kot učenci KS. Posledično mi zato v ES ni bilo 

treba vsako uro izvesti masaže. Masaže sem v ES izvedla le petkrat. Hipotezo 1 (H1) in 

hipotezo 2 (H2) na podlagi ugotovljenega potrjujem.  

Tretja hipoteza (H3) predpostavlja, da izvajanje joge in masaže krepi medsebojne odnose in 

pripomore k vzpostavitvi boljše razredne klime. Najprej sem se osredotočila na prvi del 

hipoteze. Medsebojne odnose med učenci sem preverjala sproti, in sicer z opazovanjem in s 

sociometrično metodo, ki sem jo v obeh skupinah izvedla na začetku, preden sem začela s 

poučevanjem, in na koncu, ko sem s poučevanjem zaključila. Na podlagi analize prvih 

sociogramov ES in KS sem ugotovila, da so v ES odnosi bolj močno izoblikovani, kot so bili 
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v KS, saj je bilo kar nekaj takih učencev in učenk, ki so imeli vse tri vzajemne izbire. Na 

podlagi ugotovljenega sem predvidevala, da bom z izvajanjem joge in masaž težko vplivala 

na medsebojne odnose učencev ES. Ko sem odnose učencev obeh skupin, ES in KS, vsako 

uro matematike opazovala, sem dobila občutek, da so v obeh razredih oblikovane skupinice 

učencev, ki so si bolj naklonjeni. V obeh skupinah so bili tudi odrinjeni učenci. Na splošno 

sem opazila, da se učenci obeh skupin večino časa dobro razumejo in si med seboj pomagajo 

in se spodbujajo. V primeru, da jim kaj ne odgovarja, se sprejo, a so čez dan ali dva ponovno 

prijatelji. Opazila sem tudi, da so odnosi med dekleti v obeh skupinah močnejši, kot odnosi 

med dečki. Odnosi učencev ES in KS so se iz dneva v dan spreminjali, spremembe 

medsebojnih odnosov pa sta pokazala tudi končna sociograma. V KS ni bilo velikih 

sprememb, v ES pa so se skupinice, še posebej med dekleti, malo »razbile«. Ne morem trditi, 

da je na medsebojne odnose učencev ES vplivalo izvajanje joge in masaž, saj menim, da bi se 

odnosi v vsakem primeru spreminjali, se krepili in rahljali. Učenci so hodili v 4. razred in bili 

skupaj v istem razredu že več kot tri leta. Vplivati kakor koli nanje, sploh pri tej starosti, bi 

bilo zelo težko, menim pa, da bi se odnosi med učenci ES morda okrepili v primeru, če bi bila 

raziskava zasnovana obsežnejše in bi trajala daljše časovno obdobje. Drugi del tretje hipoteze 

(H3) predpostavlja, da izvajanje joge in masaž pripomore k vzpostavitvi boljše razredne 

klime. Večinoma je bila razredna klima v ES bolj prijetna in sproščena, kot je bila v KS. 

Čeprav so bili učenci ES živahni, večinoma niso bili moteči. Učence KS sem morala večkrat 

opozoriti, da je delo potekalo nemoteno. Sklepam, da je ravno izvajanje joge in masaž 

pripomoglo k boljši razredni klimi v ES. Učenci ES so dobili možnost, da se sprostijo, umirijo 

in se zbrejo za delo. V KS možnosti v tej obliki ni bilo, zato so nekateri postali živahni in 

neosredotočeni na delo, motili pa so tudi ostale, ki so si želeli delati, a zaradi nemira niso 

mogli. Hipotezo 3 (H3) na podlagi ugotovljenega le delno potrjujem, saj izvajanje joge in 

masaž ni vplivalo na okrepitev medsebojnih odnosov, je pa pripomoglo k vzpostavitvi boljše 

razredne klime v ES.  

Ugotovitve, pridobljene z mojo raziskavo, nikakor ne veljajo za celotno populacijo, saj je bil 

vzorec učencev, vključenih v to raziskavo, premajhen.     
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ZAKLJUČEK 

Tako odrasli, kot otroci smo ves čas izpostavljeni stresnim situacijam oz. se soočamo z 

različnimi napetostmi, ki jih prinese vsakdanje življenje, npr. jeza, strah, živčnost. Stres in 

ostale napetosti se prenašajo od odraslih na otroke in obratno, zato si moramo znati vzeti čas 

tudi za sprostitev. Otroci so velikokrat pod stresom. Še preden se pouk sploh začne, so živčni. 

Morda je razlog v temu, da so se sprli s starši, pozabili domačo nalogo, morda so se zbudili 

prepozno in so morali hiteti v šolo, ko pa so končno prišli v šolo, so se morali preriniti do 

svoje omarice ipd. Ko so vstopili v razred, niso imeli časa za pogovor s svojimi sošolci, saj jih 

je prekinil zvonec in vstop učitelja v razred, zato med poukom niso mogli biti zbrani, saj so 

komaj čakali na odmor. Drugi učenci so morda živčni, ker jih skrbi uspešnost na preizkusu 

znanja, ki ga pišejo tisti dan. Omenila sem le nekatere razloge, ki privedejo do tega, da učenci 

že pridejo v šolo živčni in so pod stresom, obstaja pa jih še mnogo več, zato je zelo 

pomembno, da na začetek prve učne ure in vmes, po potrebi, vključimo različne sprostitvene 

tehnike.  

Teoretični del mojega diplomskega dela sem začela s poglavjem o ustvarjalnem gibu in ga 

nadaljevala s poglavjem Sproščanje, kjer sem omenila kar nekaj uporabnih sprostitvenih 

tehnik. Menim, da so nam ravno sprostitvene tehnike v pomoč pri ustvarjanju, saj s pomočjo 

izvajanja teh tehnik odmislimo vse distraktorje. Tehnike nam pomagajo, da se umirimo, 

sprostimo in se lahko izključno posvetimo samo ustvarjanju, osredotočeni smo le na eno 

nalogo.  

V empiričnem delu sem raziskala vpliv dveh sprostitvenih tehnik na učence ES, in sicer vpliv 

joge in  različnih oblik masaž. Te tehnike sem v ES izvajala pri predmetu matematika, saj 

menim, da je ravno ta predmet za učence lahko psihično zelo zahteven. Učenci imajo 

večinoma pri obravnavi različnih matematičnih vsebin težave s sprejemanjem in z 

razumevanjem, posledično pa lahko doživljajo neuspehe. Odločila sem se, da v pouk 

matematike vključim jogijske vaje in masaže. Z njimi sem hotela učencem pomagati, da se 

pred začetkom aktivnega dela sprostijo, umirijo in se lažje osredotočijo na obravnavo 

matematičnih vsebin.  

Rezultati moje raziskave so pokazali, da so učenci ES, v kateri sem izvajala jogijske vaje in 

masaže, lažje sledili obravnavi matematičnih vsebin in določeno vsebino bolje razumeli, da so 

bili bolj motivirani in zbrani, zato menim, da so, kot sem dokazala, dosegali tudi boljše 
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rezultate na preverjanjih znanja. V znanju so torej napredovali hitreje, kot so učenci KS. 

Izvajanje jogijskih vaj in masaž je pripomoglo tudi k vzpostavitvi bolj sproščene in prijetne 

razredne klime.         

V svoji raziskavi sem dokazala pozitiven vpliv izbranih sprostitvenih tehnik na učence ES. 

Menim, da bi moral vsak učitelj v svojem razredu izvajati sprostitvene tehnike v kateri koli 

obliki in tako učencem ponuditi možnost razbremenitve. Učenci so večinoma preobremenjeni, 

od njih se stalno zahteva, da med uro pri miru sedijo, pozorno sledijo učiteljevi razlagi, ko 

obravnava novo učno vsebino, da absorbirajo posredovane informacije, velikokrat pa zaradi 

hitrega tempa dela ne dobijo niti najmanjše možnosti, da bi se odklopili od zunanjega okolja, 

se poglobili vase in v sebi vzpostavili notranji mir.  

Vrste sprostitvenih tehnik izbiramo glede na potrebe učencev. Če npr. želimo učence umiriti, 

izvedemo nekaj jogijskih vaj ali skupaj meditiramo. Če so utrujeni in potrebujejo poživitev, v 

parih izvedemo poživljajočo jutranjo masažo, ki stimulira njihovo telo in jih napolni z 

energijo. Ni nujno, da bodo v vsakem razredu za umiritev funkcionirale jogijske vaje. 

Značilnosti in učinke posameznih tehnik moramo dobro poznati, saj jih samo z dobrim 

predznanjem lahko prilagajamo zmogljivostim in potrebam učencev.  

Menim tudi, da bi učenci lažje sledili obravnavi učnih vsebin, če bi temeljile predvsem na 

ustvarjanju z gibanjem. Učenci bi si posledično snov veliko bolje zapomnili, med uro bi bili 

bolj motivirani za delo in bili bolj ustvarjalni, veliko bolje bi se med seboj razumeli, med 

poukom bi bolj aktivno sodelovali idr. Omenjene pozitivne učinke ustvarjanja z gibanjem kot 

celostnega pristopa poučevanja v svojih delih posebej izpostavita Geršakova (2013) in 

Grissova (2013).    
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- Schmidt, G. (2008). Igre: Masaže in sprostitve za otroke. Dostopno 26. 2. 2013 iz: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/masaze.pdf 
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- Slika kanistra (10 l). Dostopno 17. 4. 2013 iz: 
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- Slika kolesa. Dostopno 28. 2. 2013 iz: http://www.cult.si/images/cult_big15.jpg 

 

- Slika kosila. Dostopno 14. 3. 2013 iz: 
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- Slika ladje. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  
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- Slika loparja. Dostopno 14. 3. 2013 iz:  
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http://www.najcena.si/images/products/large/33313/ito_francoski_rogljiek_g.jpg 
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http://www.fortrade.si/Slike/02_Dnevne_sobe/70024001_V.jpg 

 

- Slika nalivnega peresa. Dostopno 14. 3. 2013 iz: 

http://www.biroteka.si/3434-5106-thickbox/nalivno-pero-parker-urban-premium.jpg 

 

- Slika omare. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://cdn2.jysk.com/getimage/web.medium/3696553/WEB/1010 

 

- Slike plastenk (0'5 l, 1 l, 1'5 l). Dostopno 17. 4. 2013 iz: 

http://www.dana.si/file/121656/tbu_plastenka_05l.gif   

http://www.ivec.si/katalog/MDEuMjA=/SVcwMjQ1Mg==/Prazna_plastenka_1L.html 

http://www.cevko.si/kako-nastane-oblak 

 

- Slika postelje. Dostopno 14. 3. 2013 iz:  
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- Slika prometnega znaka. Dostopno 11. 3. 2013 iz: 
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- Slika soda za vino (100 l). Dostopno 17. 4. 2013 iz: 
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- Slika tovornjaka. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://www.jatis.si/images/galerija/tovornjak02_velika.jpg 

 

- Sliki ur. Dostopno 21. 3. 2013 iz: 

http://www.bigbang.si/ure-in-budilke/br145-budilka-brodnik-488863 

http://trgovina.mercator.si/tehnika/dom-in-ambient/termometri-in-vremenske-
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- Sliki ur. Dostopno 20. 3. 2013 iz: 
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- Slika zajtrka. Dostopno 14. 3. 2013 iz: 

http://www.defeatdiabetes.org/resource/dynamic/global/food_-_breakfast_-

_whole_grain_cereal_fruit_and_nuts.jpg 

 

- Slika zvezd. Dostopno 14. 3. 2013 iz: 

http://www.os-miska-kranjca.si/racunalnistvo/ozvezdja/slike/zvezde06.jpg 

 

- Slika zvezka. Dostopno 14. 3. 2013 iz: 

http://www.extra-lux.si/wcsstore/ExtraLux/images/products/800x800/2/0/50002.jpg 

 

- SSKJ. Definicija joge. Dostopno 14. 11. 2013 iz: 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=joga&hs=1 
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PRILOGE 

Priloga 1: Tabelske slike (1. učna priprava) 

Priloga 1a: Tabelska slika 1 

Število skupine Uteži Število 

1. kamni   

2. frnikole  

3. lešniki  

4.  žeblji  

 

Priloga 1b: Tabelska slika 2 

Število skupine Število kamnov 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Priloga 1c: Tabelska slika 3 

Število skupine Število frnikol 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Priloga 2: Učni list (2. učna priprava) 

 

MATEMATIČNI PROBLEMI 

(Tehtanje) 

1. Miha je iz trgovine prinesel 20 dekagramov šunke in 15 dekagramov sira. Koliko 

dekagramov šunke in sira ima skupaj? Koliko je to gramov? 

           R:___________________________________________________ 

           O:___________________________________________________________________ 

               ___________________________________________________________________ 

 

2. Mija je od babice za rojstni dan dobila čokolado, ki je tehtala 100 gramov, mama pa ji 

je kupila čokoladne kroglice, ki so tehtale 250 gramov. Koliko gramov tehtajo 

čokolada in čokoladne kroglice skupaj? Koliko je to dekagramov?  

R: __________________________________________________ 

O: ___________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________ 

 

3. Nina ima zelo rada sadje. Mami je naročila, naj ji prinese 3 kilograme banan in 2 

kilograma jabolk. Koliko gramov sadja je dobila Nina? 

R: ___________________________________________________ 

O: ___________________________________________________________________ 

 

4. Tim in Rok sta odšla k zdravniku na pregled. Zdravnik ju je stehtal. Tim tehta 45 

kilogramov, Rok pa 38 kilogramov. Kdo je lažji? Za koliko? Koliko kilogramov 

tehtata oba skupaj? Koliko je to gramov? 

R: ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 

O: ___________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 
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Priloga 3: Priloge 3. učne priprave 

Priloga 3a: Tabelska slika 

 

Predmet Ocena mase Izmerjena masa v g 

margarina   

čokolada   

kava   

moka   

riž   

 

 

Priloga 3b: Primeri pretvarjanja (z rešitvami) 

5 kg = ___ dag = _____ g (R: 500 dag, 5000g) 

1 dag = _____ g (R: 10 g) 

32 dag = _____ g (R: 320 g) 

6 kg 23 dag = _____ dag = _____ g (623 dag, 6230 g) 

1 kg 1 g = _______ g (R: 1001 g) 

4 dag 2 g = ______ g (R: 42 g) 

44 kg = ______ dag (R: 4400 dag) 

8 kg 20 g = ______ g (R: 8020 g) 

900 g = ______ dag (R: 90 dag)  

6000 g = ______ dag = ____ kg (R: 600 dag, 6 kg) 
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Priloga 4: Priloge 4. učne priprave 

Priloga 4a: Slike prevoznih sredstev in pohištva 

                                                      

                        

                                                            

Viri:  

- Slika avta. Dostopno 28. 2. 2013 iz: http://users.freenet.am/~gooooood/avto015.jpg 

- Slika kolesa. Dostopno 28. 2. 2013 iz: http://www.cult.si/images/cult_big15.jpg 

- Slika ladje. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://web.vecer.com/portali/podatki/2011/05/29/slike/online_174519-300.jpg 

- Slika mize. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://www.fortrade.si/Slike/02_Dnevne_sobe/70024001_V.jpg 

- Slika omare. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://cdn2.jysk.com/getimage/web.medium/3696553/WEB/1010 

- Slika tovornjaka. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://www.jatis.si/images/galerija/tovornjak02_velika.jpg 
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Priloga 4b: Slika prometnega znaka 

 

 

Vir: 

Slika prometnega znaka. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://www.signaco.si/znaki/prepoved/prepoved7.jpg 

 

 

Priloga 4c: Primeri pretvarjanja in primerjanja količin (z rešitvami) 

Primeri pretvarjanja                                                    Primeri primerjanja količin z rešitvami 

2 kg = ____ dag (R: 200 dag)                          2 kg __=__ 2000 g  

3 dag = ____ g (R: 30 g)                                             3 dag __=__ 30 g  

55 dag = _____ g (R: 550 g)                                      43 kg __>__ 340 dag 

4 kg 50 g = _____ g (R: 4050 g)                          6 dag 8 g __<__ 68 kg 

6 kg 4 dag = _____ dag (R: 604 dag)              9 t __>__ 9000 g 

3 t = ____ kg (R: 3000 kg)                                      870 kg __<__ 8 t 700 kg 

7 t 600 kg = _____ kg (R: 7600 kg)                            10 t __>__ 1000 kg 

1500 kg = _____ t ____ kg (R: 1 t 500 kg)                 4000 g __=__ 400 dag 

10000 kg = ____ t (R: 10 t)                                         2 t 800 kg ____ 8200 kg 
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Priloga 5: Priloge 5. učne priprave 

Priloga 5a: Preverjanje znanja (učna enota Tehtanje) 

PREVERJANJE ZNANJA 

(Tehtanje) 

Ime in priimek: ___________________ 

Datum: _____________________ 

 

1. Katere uteži bi bilo potrebno postaviti na desno stran tehtnice, da bo tehtnica 

v ravnovesju? Uteži nariši. Zapiši tudi, za kakšno utež gre (koliko tehta). Izbiraš 

lahko med utežmi za 500 g, 200 g, 100 g, 20 g in 10 g. 

 

_________________________________________ 

/4 t 

2. Pretvori dane količine. 

1 kg = ______ g                                           3 kg 40 dag = _______ dag 

3 dag = _____ g                                           9 t 300 kg = _________ kg 

6000 kg = ___ t                                           2 dag 4 g = __________ g 

10 t = ______ kg                                          740 dag = ____ kg ____ dag   

100 g = ____ dag                       20 dag 4 g = _________ g 

5000 g = ____ kg                       83 g = ____ dag ____ g 

80 dag = ____ g                       5300 kg = ___ t _____kg  

/14 t 

3. Uredi količine po velikosti od najmanjše do največje. 

12 kg, 400 dag, 4 kg 50 dag, 90 g, 1 kg  

___________________________________________ 

1 kg

 

Učenci 

ustanej

o, se 

pretegn

ejo in si 

z rokami 

pomasir

ajo 

(nežni 

krožni 

gibi) 

lasišče, 

čelo, 

oči, 

usta, se 

potreplj

ajo po 

rokah in 

nogah. 
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3 kg 46 dag, 5000 g, 100 dag, 5 kg 10 dag 

 _________________________________________ 

4 t, 6000 kg, 200 dag, 4500 kg 

 __________________________________________________ 

5 t 900 kg, 9500 kg, 590 dag, 5 kg  

 _______________________________________________ 

10000 kg, 4 t 300 kg, 2 t, 500 dag 

 ________________________________________________ 

/5 t 

4. Primerjaj količini. Vstavi znak >, < ali =. 

14 dag _____ 40 g                                      2 kg 35 dag _____ 253 dag 

      300 g _____ 3 kg                                       1 t 500 kg_____ 5100 kg 

      23 dag _____ 320 g                                   4 kg 1 g _____ 4010 g 

      5 dag ______ 5000 g                                 8 kg 100 dag ______8000 dag          

/8 t 

5. Reši matematični problem. 

Matjaž je voznik tovornjaka. Na svoji poti mora prečkati most, čez most pa 

smejo peljati le vozila, ki niso težja od 5 ton. Matjaž tehta 90 kg, njegov tovor 

tehta 2500 kg, tovornjak pa 2 t 400 kg. Ali se Matjaž  sme peljati čez most? 

R: ___________________________________________ 

O:__________________________________________________________

/3 t 

 

      31 t–34 t      

                                               27 t–30 t 

                                                                                    21 t–26 t 

                                                                                                                            17 t–20 t 

          0–16 t  
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Priloga 5b: Primeri pretvarjanja 

 

2 dag = ___  g 9000 g = ___ dag 10 dag = ___ g 5 dag = ___ g 

33 dag = ___ g 450 dag = ___ g 200 dag = __ kg 9 dag 8 g = ___ g 

5 t = ___ kg 7 t 20 kg = ___ kg 40 g = ___ dag 10 t = _____ kg 

6000 kg = ___ t 8 kg 30 dag = __ dag 800 g = ___ dag 1 t 60 kg = ___ kg 

300 dag = ___ kg 1000 g = ____ kg 3 t 4 kg = ___ kg 50 kg = ____ dag 

2 t 400 kg = ____ kg 8200 kg = __ t __ kg 6200 kg = __ t __ kg 2 t 1 kg = ____ kg 

 

 

Priloga 5c: Primer problemske naloge  

 

Jaka se je odpravil v trgovino. Kupil je 200 g orehov in 24 dag suhega sadja. Koliko 

dekagramov skupaj tehtajo kupljene sestavine? Koliko je to gramov? 

R: _____________________________________________ 

O: _________________________________________________________________________ 
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Priloga 6: Priloge 6. učne priprave 

Priloga 6a: List s tabelo 

Posoda  

(zaporedna številka) 

Ocena Meritev 

   

   

   

   

 

Priloga 6b: Primeri pretvarjanja 

2 l = ____ dl                                800 l = ____ dl 

60 dl = ___ l                                2 l 5 dl = ____ dl 

45 l = ____ dl                              16 dl = ___ l ___ dl 

100 dl = ___ l                              7 l 3 dl = _____ dl 

 

 

Priloga 7: Primeri pretvarjanja merskih enot za prostornino  in rešitve (7. učna priprava) 

2 l = ___ dl (R: 20 dl) 

34 l = ___ dl (R: 340 dl) 

50 dl = ___ l (R: 5 l) 

100 dl = ___ l (R: 10 l) 

5 l 2 dl = ___ dl (R: 52 dl) 

22 dl = __ l __ dl (R: 2 l 2 dl) 

8 hl = ____ l = ____ dl (R: 800 l, 8000 dl) 

10 hl = ____ l = ______ dl (R: 1000 l, 10000 dl) 

300 l = ___ hl (R: 3 hl) 

670 l = ___ hl __ l (R: 6 hl 70 l) 

9 hl 5 l = ____ l (R: 905 l) 

80 hl 1 l = ______ l (R: 8001 l)   
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Priloga 8: Priloge 8. učne priprave 

Priloga 8a: Primeri urejanja količin po velikosti 

Dane količine uredi po velikosti od najmanjše do največje (ali obratno). 

            20 dl, 9 dl, 3 l, 10 dl ____________________________________________________ 

            700 dl, 60 l, 1 hl, 10 l ___________________________________________________ 

            65 dl, 7 l, 1 l 8 dl, 17 dl __________________________________________________ 

            7 hl 1 l, 710 l, 170 l, 1 hl 7 l ______________________________________________ 

  

 

Priloga 8b: Primeri primerjanja količin 

Vstavi znak <, > ali =. 

50 dl ___ 2 l 

            3 l 6 dl ___ 36 dl 

            67 dl ____ 7 l 6 dl 

8 hl ____ 800 l 

9 hl ____ 9000 dl 

87 hl ____ 7800 l 

   

 

Priloga 8c: Kartice s primeri pretvarjanja merskih enot za prostornino 

 

5 l = ___ dl 78 dl = __ l __ dl 320 l = __ hl __ l 9 hl 10 l = ___ l 

70 l = ___ dl 3 hl 4 l = ___ l 200 l = __ dl 500 l = ___ dl 

40 dl = ___ l 5 hl 30 l = ___ l 9000 dl = ___ l  2 hl 8 l = ____ l 

7 l 3 dl = ___ dl 10 l 9 dl = ___ dl 10000 dl = ___ hl 8 l 1 dl = ___ dl 

88 l = __ dl 56 dl = __ l __ dl 40 l = ___ dl 5004 dl = __ hl __ dl  

20 l = ___ dl 7 l = ___ dl 12 l = __ dl 9 l = __ dl   
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Priloga 9: Priloge 9. učne ure 

Priloga 9a: Slike posod različnih prostornin 

                                    

 5 dl                     1 l                            1,5 l                                             10 l 

 

 

 

100 l 
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Priloga 9b: Listi z dodatnimi nalogami 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marko je imel rojstni dan. Povabil je nekaj prijateljev. V trgovini je kupil 4 litre različnih 

sokov. S prijatelji so skupaj popili 24 decilitrov soka. Koliko soka je ostalo? 

R: __________________________________ 

O: ________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Družina Nova šteje 7 članov. Vsak član porabi za kopanje 72 l vode. Koliko vode za kopanje 

porabijo skupaj? 

R: ___________________________________ 

O: ________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iz mlekarne razvažajo mleko. V cisterni je bilo 32 hl mleka. V slaščičarni so pustili polovico 

mleka, ostalo so peljali v pekarno. Koliko mleka so pustili v slaščičarni? Koliko so ga dobili v 

pekarni? 

R: ___________________________________________ 

O: ________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**Pri Žanu doma imajo bazen, v katerem je 350 hl vode. V bazenu je nastala luknja. Čez dva 

dni je iz njega izteklo pol vode, tretji dan pa še polovico. Koliko vode je iz bazena izteklo dva 

dni kasneje in koliko tretji dan? 

R: ___________________________________________ 

O: ________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Priloga 9c: Domine  

 

2 l 30 dl 

3 l 50 g 

5 dag 8 t 

8000 kg 650 dag 

6 kg 50 dag 40 dag 

400 g 2 hl 10 l 

210 l 7 kg 2 dag 

7020 g 2 l 4 dl 

24 dl 100 dl 

10 l 6 kg 23 dag 

6230 g 4 dag 2 g 

42 g 73 dl 

7 l 3 dl 900 g 

90 dag 1001 g 

1 kg 1 g 820 hl 

8 hl 20 l 6 l 6 dl 

66 dl 7 t 600 kg 

7600 kg 1001 l 

10 hl 1 l 300 dl 

30 l 1 t 500 kg 

1500 kg 90 g 

9 dag 10 t 

10000 kg 6 kg 4 dag 

604 dag 20 dl 
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Priloga 10: Priloge 10. učne ure 

Priloga 10a: Preverjanje znanja (učna enota Prostornina) 

PREVERJANJE ZNANJA 

(Prostornina) 

 

Ime in priimek: __________________________ 

Datum: ____________________ 

 

1. Napolni posode tako, da bodo skupaj napolnjene z 2 l in 4 dl vode. Količino 

vode v vsaki posodi pobarvaj. 

     
    1 l ---                                     

                                     

                                                  

  

/3 t 

 

 

2. Zapiši dano količino kot seštevek manjših količin. 

5 l = ___________________________________________________ 

2 hl = __________________________________________________ 

/2 t 

3. Pretvori količine. 

2 l = ___ dl                                               43 dl = __ l __ dl                                        

60 dl = ___ l                                             12 hl 7 l = ______ l                   

9 hl = ______ l                                         8 hl 2 l = _____ l 

300 l = _____ hl                                       140 l = ___ hl ___ l 

     /8 t 

 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 
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4. Primerjaj količini. Vstavi znak <, > ali =. 

70 dl ____ 7 l                                      1 hl _____ 1000 l                  

32 dl ____ 2 l 3 dl                               500 l ____ 4 hl                      

60 hl _____ 6 l                                    9 hl 5 l ____ 950 l 

/6 t 

5. Uredi količine po velikosti od najmanjše do največje. 

12 dl, 1 l, 17 dl, 20 l  

_______________________________________________________ 

10 hl, 100 l, 1 hl 50 l, 500 l 

 _______________________________________________________ 

6 l 3 dl, 30 dl, 3 l 6 dl, 36 l  

_______________________________________________________ 

/3 t        

6. Reši matematični problem. 

Marko ima doma bazen, ki drži 530 hl vode. Želel ga je napolniti. Prvi dan 

je vanj nalil 200 hl vode, drugi dan 150 hl vode, tretji dan pa 1000 l vode. 

Koliko vode je v bazenu? Koliko vode mora še naliti v bazen, da ga napolni?  

R: _____________________________________________________ 

O: _____________________________________________________ 

 /4 t 

 

   24 t–26 t 

                                 21 t–23 t 

                                                                                                          17 t–20 t  

                                                                                                        14 t–16 t 

                                                                                                                                                 0–13 t 
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Priloga 10b: Karte Črni Peter 

 

 

 

 

50 dl 

 

 

 

 

 

5 l 

 

 

7 hl 

 

 

700 l 

 

 

37 l 

 

 

 

 

 

370 dl 

 

 

9 l 2 dl 

 

 

92 dl 

 

 

1 kg 2 g 

 

 

 

 

 

1002 g 

 

 

9 t 

 

 

9000 kg 

 

 

8 dag 

 

 

 

 

 

80 g 

 

 

12 kg 

 

 

1200 dag 
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1 t 5 kg 

 

 

 

 

 

1005 kg 

 

 

1 kg 

 

 

1000 g 

 

 

300 dl 

 

 

 

 

 

30 l 

 

 

25 hl 

 

 

2500 l 

 

  

 

 
 
 
 

 

Vir: 

Slika prometnega znaka. Dostopno 28. 2. 2013 iz:  

http://www.signaco.si/znaki/prepoved/prepoved7.jpg 
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Priloga 11: Slike, ki simbolizirajo vsakodnevne dejavnosti (12. učna ura) 

           

                                                  

                                                                       

 

Viri: 

- Slika kosila. Dostopno 14. 3. 2013 iz:  

http://www.vseznam.si/image/Kitajskocvrtje1.jpg 

- Slika loparja. Dostopno 14. 3. 2013 iz:  

http://www.loparji.si/published/publicdata/RSLINE01WA/attachments/SC/products_p

ictures/yonex_arcsaber7_L_enl.jpg 

- Slika malice. Dostopno 14. 3. 2013 iz: 

http://www.najcena.si/images/products/large/33313/ito_francoski_rogljiek_g.jpg 

- Slika nalivnega peresa. Dostopno 14. 3. 2013 iz: 
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http://www.biroteka.si/3434-5106-thickbox/nalivno-pero-parker-urban-premium.jpg 

- Slika postelje. Dostopno 14. 3. 2013 iz:  

http://www.mojepohistvo.si/assets/shop_product/0512382001327226137.jpg 

- Slika zajtrka. Dostopno 14. 3. 2013 iz: 

http://www.defeatdiabetes.org/resource/dynamic/global/food_-_breakfast_-

_whole_grain_cereal_fruit_and_nuts.jpg 

- Slika zvezd. Dostopno 14. 3. 2013 iz: 

http://www.os-miska-kranjca.si/racunalnistvo/ozvezdja/slike/zvezde06.jpg 

- Slika zvezka. Dostopno 14. 3. 2013 iz: 

http://www.extra-lux.si/wcsstore/ExtraLux/images/products/800x800/2/0/50002.jpg 

 

 

 

 

Priloga 12: Primeri pretvarjanja (13. učna ura) 

2 h = ____ min 

720 min = _____ h = _____ dneva 

1 h 40 min = _____ min 

7 h 15 min = _____ min 

3 h 50 min = _____ min 

70 min = _____ h _____ min 

127 min = ____ h _____ min 
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Priloga 13: Priloge 14. učne ure 

Priloga 13a: Primeri računov 

20 s + ____ = 1 min                              5 s + _____ = 1 min  

____ + 60 s = 1 min                              38 s + ____ = 1 min 

12 s + ____ = 1 min                              58 s + ____ = 1 min 

 

 

Priloga 13b: Kartice s časovnimi količinami 

 

1 leto 12 mesecev 

1 teden 7 dni 

1 dan 24 h 

1 h 60 min 

1 min  60 s 
 

 

Priloga 13c: Primeri pretvarjanja 

47 min = ___ s                                                   48 h = ____ dnevi  

75 s = ____ min ___ s                                                  4 dnevi = ____ h            

2 h = ____ min                                                             2 tedna = ___ dni 

180 min = ___ h                                                           60 dni = ____ tednov ____ dni                                      

340 min = ___ h ___ min                                             5 let = _____ mesecev       

15 mesecev = ____ leto ____ mesecev                        48 mesecev = ____ leta 
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Priloga14: Priloge 15. učne ure 

Priloga 14a: Preverjanje znanja (učna enota Čas) 

PREVERJANJE ZNANJA 

(Čas) 

Ime in priimek: __________________________ 

Datum: ____________________ 

 

1. Izpolni tabelo. 

Prejšnji mesec Ta mesec Naslednji mesec 

  JANUAR 

/1 t 

2. Izpolni tabelo. 

Predvčerajšnjim Včeraj Danes Jutri Pojutrijšnjem 

ČETRTEK     

/1 t 

 

3. Na črto s številkami zapiši, koliko je ura (pri drugem primeru zapiši obe 

možni rešitvi).   

                                         

________________                                _________________ 

/3 t 

4. Pretvori količine. 

2 leti = ____ mesecev                                     7 h = ____ min 

36 mesecev = ____ leta                                   80 min = ____ h ____ min 

5 tednov = _____ dni                                        150 min = ____ h ____ min 
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67 dni = ____ tednov ____ dni                         2 min = ____ s 

168 h = ____ dnevi                                          190 s = ____ min ____ s                                                           

/10 t 

 

5. Oglej si Matejin urnik in odgovori na vprašanja.  

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

MAT ŠVZ SPO MAT  GVZ 

SLO MAT SLO ŠVZ MAT 

SLO SLO TJA SLO ŠVZ 

SPO LVZ MAT SPO SLO 

 LVZ GVZ TJA TJA 

 

Koliko ur slovenščine ima Mateja na teden?  

_______________________________________ 

Kateri dan v tednu ima Mateja dve uri slovenščine? 

_________________________________ 

Katere dni v tednu ima Mateja spoznavanje okolja?  

_________________________________ 

Katere dni v tednu Mateja nima tujega jezika angleščine? 

____________________________ 

Katere dni v tednu ima Mateja prvo uro matematiko?  

________________________________ 

Koliko dni je med obema urama glasbene vzgoje? 

 ___________________________________ 

Kdaj ima Mateja na urniku glasbeno vzgojo, nima pa spoznavanja okolja? 

_______________ 

/7 t 
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6. Reši matematični problem. 

Marko se je z avtomobilom pripeljal do vznožja Kamniškega vrha. Ob 7.00 se je 

odpravil gor. Ob 9.00 je prispel do vrha. Tam je počival 10 minut, potem se je 

odpravil nazaj. S Kamniškega vrha je hodil uro in pol. Kdaj je prišel do svojega 

avtomobila? Koliko časa je trajal njegov pohod?   

R: __________________________________________________________ 

O: __________________________________________________________  

/4 t 

  

      24 t–26 t 

                                     21 t–23 t 

                                                                                                         17 t–20 t  

                                                                                                  14 t–16 t 

                                                                                                                                                    0–13 t 

 

 

Priloga 14b: Kartice s primeri pretvarjanja 

2 dneva = ____ h 63 dni = ____ tednov 

36 mesecev = _____ let 4 h 30 min = _____ min 

4 tedni = _____ dni 2 leti = _____ mesecev 

170 min = ___ h ___ min 1 dan = ___ h = ____ min  
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Priloga 15: Priloge 16. učne ure 

Priloga 15a: Primeri nalog za utrjevanje 

 Dane količine zapiši kot seštevek manjših količin. 

7 kg = ___________________________________ 

3 hl = ___________________________________ 

 

 Količine uredi po velikosti. Začni z najmanjšo količino. 

3 t, 43 kg, 3400 dag, 3004 g ______________________________________________ 

5 hl 10 l, 150 l, 510 dl, 5 hl _______________________________________________ 

 

 Pretvori dane količine. 

20 dl = ____ l                                                  84 mesecev = ____ let 

3 hl 2 l = ____ dl                                       5 let = ____ mesecev 

560 l = ___ hl ___ l                                         6 tednov = _____ dni 

3 kg = ____ dag = ____ g                               192 h = ____ dni 

6 dag = ____ g                                                 8 h 19 min = ___ min 

1 t 2 kg = ____ kg                                            370 min = ___ h ___ min 

130 dag = ___ kg ___ dag                                65 s = ___ min ___ s                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Primerjaj dane količine. Vstavi znak <, > ali =. 

7 t 600 kg ____ 7600 g 

2 kg 2 g _____ 2020 g 

1 hl 5 l _____ 150 l 

160 min ____ 2 h 40 min 

80 s _____ 1 min 30 s 

67 dni ____ 9 tednov 3 dnevi 
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Priloga  15b: Kartice, na katerih so zapisani različni primeri količin 

 

1 cm 1000 m 1 l 7 dni 

10 mm 1 kg 10 dl 1 dan 

1 dm 100 dag 1 hl 24 h 

10 cm 1000 g 100 l 1 h 

1 m 1 dag 1000 dl 60 min 

10 dm 10 g 1 leto 1 min 

100 cm 1 t 12 mesecev 60 s 

1 km 1000 kg 1 teden 2 min 
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Priloga 16: Končno preverjanje znanja iz vseh obravnavanih enot (17. učna ura) 

PREVERJANJE ZNANJA 

(masa, prostornina, čas) 

 

Ime in priimek: __________________________ 

Datum: ____________________ 

Število točk:   42 t/ ____ 

 

1. Dani količini zapiši kot seštevek manjših količin. 

2 kg = ______________________________________________________ 

1 hl = _______________________________________________________ 

/2 t 

     

2. Na črto s številkami zapiši, koliko je ura. Pri prvem primeru zapiši obe 

možni rešitvi.   

                                      

__________________                                __________________              

/2 t 

3. Količine uredi po velikosti. Začni z največjo količino. 

4500 dag, 54 kg, 4 t, 4005 g 

____________________________________________________________ 

6 hl 20 l, 620 dl, 260 l, 2 hl 

____________________________________________________________ 

 /2 t   
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4. Pretvori količine. 

7 kg = ____ g                                                   2 dag 4 g = ____ g  

3 kg 4 dag = ____ dag                                       6 t 100 kg = ____ kg 

 

32 l = ____ dl                                                    503 l = ____ hl ____ l 

12 dl = ___ l ___ dl                                            1 hl 40 dl = _____ l 

 

36 mesecev = _____ leta                                    4 dni = ____ h  

2 tedna = ____ dni                                             135 min = ____ h ____ min                                                      

54 dni = ____ tednov ____ dni                           180 s = ____ min ____ s 

                                                       

/14 t        

 

5. Primerjaj količine. Vstavi znak <, > ali =. 

12 dag _____ 20 g                                              7 t 500 kg_____ 5700 kg 

300 g _____ 3 kg                                               1 kg 1 g _____ 1010 g 

 

60 dl ____ 6 l                                                      1 hl 5 l ____ 150 l 

     34 dl ____ 4 l 3 dl                                               9 hl 9 l ____ 9900 dl 

       

      1 leto 2 meseca ____ 13 mesecev                        180 s ____ 4 min 

      56 dni ___ 8 tednov                                            70 s ____ 2 min 10 s 

      1 dan ____ 23 h                                                  80 min ___ 1 h 

/14 t 
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6. Reši matematične probleme. 

Nina je kupila 25 dag šunke. Za pico je porabila 155 g šunke. Naredila je tudi 

nekaj sendvičev. Ostalo ji je 6 dag šunke. Koliko šunke je porabila za sendviče? 

R: _______________________________ 

O: __________________________________________________________ 

/3 t 

 

Lukova družina šteje 5 članov. Vsak član družine za kopanje v kadi porabi 72 l 

vode. Koliko vode porabijo vsi skupaj? 

R: _______________________________ 

O: __________________________________________________________ 

/2 t 

 

Matjaž se je ob 8.00 odpravil v Piran. Vožnja do tja in nazaj je skupaj trajala dve 

uri. Domov se je vrnil ob 18.00. Koliko časa je bil v Piranu?  

R: ____________________________________ 

O: __________________________________________________________ 

/3 t 

 

 

   38 t–42 t 

 

                               33 t–37 t 

 

                                                               26 t–32 t  

                                                                                            21 t–25 t 

 

                                                                                                                                          0–20 t 
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Priloga 17: Sociometrična tabela in sociogram prvih izbir učencev eksperimentalne skupine 

 

 

Tabela 1: Sociometrična tabela prvih izbir učencev eksperimentalne skupine 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec Spol  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

AA Ž 1  3     2 1                  

BB Ž 2    2  3    1                

CC Ž 3     2   3 1                 

ČČ Ž 4  2    1    3                

DD Ž 5   3     1 2                 

EE Ž 6  3  1      2                

FF Ž 7   2     1 3                 

GG Ž 8   3  2    1                 

HH Ž 9   3  2   1                  

II Ž 10  1  2  3                    

JJ M 11             1 3         2   

KK M 12           2  3 1            

LL M 13           1   2    3        

MM M 14           3  1          2   

NN M 15           1        2  3     

OO M 16           3  2           1  

PP M 17             3     1    2    

RR M 18           3  2         1    

SS M 19           2         1  3    

ŠŠ M 20                3   1  2     

TT M 21             3      2 1      

UU M 22            3      1   2     

VV M 23       3    2  3 1            

ZZ M 24           3     1    2      

Vsota izbir  0 4 4 3 3 3 1 5 4 3 9 1 8 4 0 2 0 3 3 3 3 3 2 1 72 

Vsota vzajemnih 

izbir 

  

0 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

0 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

0 

 

3 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

44 
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15. 

17. 

24. 

12. 

16. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

14. 

11. 

13. 

1. 

7. 

6. 

5. 

10. 

4. 

2. 

3. 

8. 

9. 

DEČKI          X                                                                                        DEKLICE          Y                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Sociometrični prikaz prvih izbir učencev  

eksperimentalne skupine  

  

                                                           

LEGENDA 

1. notranji krog: 6 ali več izbir                 Zunanjost: 0 izbir                                     

2. krog: 4 do 5 izbir                                                  : vzajemna izbira 

3. krog: 2 do 3 izbire                                                : enosmerna izbira 

4. krog: 1 izbira 
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Priloga 18: Sociometrična tabela in sociogram prvih izbir učencev kontrolne skupine 

 

 

Tabela 2: Sociometrična tabela prvih izbir učencev kontrolne skupine 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Učenec Spol  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

AA Ž 1    1     2 3                

BB Ž 2   2  3 1                    

CC Ž 3  2    3 1                   

ČČ Ž 4         1 2 3               

DD Ž 5   2 1      3                

EE Ž 6  1 3    2                   

FF Ž 7  3 2   1                    

GG Ž 8    2       1          3     

HH Ž 9    1      2 3               

II Ž 10    1     2  3               

JJ Ž 11      2  1  3                

KK M 12                   3    1 2  

LL M 13                   1  2 3    

MM M 14                 1    2   3  

NN M 15                  3 2  1     

OO M 16             3 2        1    

PP M 17              1  3      2    

RR M 18             2    3       1  

SS M 19             1    2       3  

ŠŠ M 20             3        1 2    

TT M 21             1       2  3    

UU M 22               3  1       2  

VV M 23            1      2      3  

ZZ M 24            1  2         3   

Vsota izbir  0 3 4 5 1 4 2 1 3 5 4 2 5 3 1 1 4 2 3 1 5 5 2 6 69 

Vsota 

vzajemnih 

izbir 

  

0 

 

2 

 

3 

 

2 

 

0 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

38 
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Y X 

15. 

16. 

12. 

14. 

18. 

19. 

23. 

13. 

17. 

21. 

22. 

24. 

20. 

3. 

6. 

4. 

10. 

11. 

2. 

7. 

9. 

5. 

8. 

1. 

DEČKI   DEKLICE    

 

       X       

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Sociometrični prikaz prvih izbir učencev  

kontrolne skupine  

 

 

 

LEGENDA 

1. notranji krog: 6 ali več izbir                 Zunanjost: 0 izbir                                     

2. krog: 4 do 5 izbir                                                  : vzajemna izbira 

3. krog: 2 do 3 izbire                                                : enosmerna izbira 

4. krog: 1 izbira 
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Priloga 19: Sociometrična tabela in sociogram končnih izbir učencev eksperimentalne skupine 

 

Tabela 3: Sociometrična tabela končnih izbir učencev eksperimentalne skupine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec Spol  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

AA Ž 1   2  1   3                  

BB Ž 2    2     3 1                

CC Ž 3     3  1 2                  

ČČ Ž 4  3    1   2                 

DD Ž 5   3     1 2                 

EE Ž 6  3  2     1                 

FF Ž 7   1  2   3                  

GG Ž 8   3  2    1                 

HH Ž 9  3    2    1                

II Ž 10  1  3     2                 

JJ M 11             1 3         2   

KK M 12           3  2 1            

LL M 13           1   2    3        

MM M 14           2  3          1   

NN M 15           1        3    2   

OO M 16                   3 2    1  

PP M 17            3      1    2    

RR M 18            3 2         1    

SS M 19           3         1   2   

ŠŠ M 20                3   2     1  

TT M 21            1 2         3    

UU M 22            2 3     1        

VV M 23       3    2   1            

ZZ M 24            2    1    3      

Vsota izbir  0 4 4 3 4 2 2 4 6 2 6 5 6 4 0 2 0 3 3 3 0 3 4 2 72 

Vsota 

vzajemnih 

izbir 

  

0 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

0 

 

3 

 

3 

 

0 

 

2 

 

0 

 

2 

 

1 

 

3 

 

0 

 

1 

 

2 

 

2 

 

42 
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Y X 

17. 

15. 

21. 
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14. 

23. 

11. 

13. 

7. 
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8. 

4. 

6. 

10. 

1. 

 

DEČKI   DEKLICE    

 

       X       

 

 

 

 

 

 

 

 Graf 3: Sociometrični prikaz končnih izbir učencev  

eksperimentalne skupine  

 

 

LEGENDA 

1. notranji krog: 6 ali več izbir                 Zunanjost: 0 izbir                                     

2. krog: 4 do 5 izbir                                                  : vzajemna izbira 

3. krog: 2 do 3 izbire                                                : enosmerna izbira 

4. krog: 1 izbira 
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Priloga 20: Sociometrična tabela in sociogram končnih izbir učencev kontrolne skupine 

 

Tabela 4: Sociometrična tabela končnih izbir učencev kontrolne skupine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec Spol   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

AA Ž 1  1   3 2                    

BB Ž 2   2  1  3                   

CC Ž 3  3    2 1                   

ČČ Ž 4         1 2 3               

DD Ž 5  1 2   3                    

EE Ž 6   2  3  1                   

FF Ž 7  3 2   1                    

GG Ž 8    2      3 1               

HH Ž 9    1      2 3               

II Ž 10    1     2  3               

JJ Ž 11      2  1  3                

KK M 12                3       1 2  

LL M 13                   1  2 3    

MM M 14                 1    2  3   

NN M 15            1         3  2   

OO M 16                  2  3   1   

PP M 17              1        2 3   

RR M 18             1    3      2   

SS M 19            1 2        3     

ŠŠ M 20             1        3 2    

TT M 21             1       3  2    

UU M 22              2   1       3  

VV M 23            1      2      3  

ZZ M 24            2     3      1   
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 Graf 4: Sociometrični prikaz končnih izbir učencev  

kontrolne skupine  

 

 

 

LEGENDA 

1. notranji krog: 6 ali več izbir                 Zunanjost: 0 izbir                                     

2. krog: 4 do 5 izbir                                                  : vzajemna izbira 

3. krog: 2 do 3 izbire                                                : enosmerna izbira 

4. krog: 1 izbira 

 


