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POVZETEK 

Z merskimi enotami se srečujemo skozi celo življenje na različnih področjih. Najprej se z 

njimi seznanimo v šoli, potem jih začnemo uporabljati v vsakdanjem življenju, veliko ljudem 

pa so v pomoč tudi pri njihovem poklicu. 

Namen diplomskega dela je bilo tako učencem kot učiteljem približati vsebine iz merjenja. 

Želela sem jim podati nekatere nove poglede in razumevanja vsebin s področja pretvarjanja in 

uporabe merskih enot v šoli ter v vsakdanjem življenju. Hkrati je bil cilj, da s pomočjo učnega 

pristopa in didaktičnih iger izboljšam ter utrdim učenčevo znanje o pretvarjanju merskih enot. 

Raziskava je potekala v treh korakih. Za preverjanje predznanja je bil uporabljen prvi 

preizkus znanja. Na osnovi rezultatov sem oblikovala učni pristop za utrjevanje znanja, ki je 

temeljil na didaktičnih igrah. V tretjem delu pa so učenci reševali drugi preizkus znanja, s 

katerim sem ugotavljala napredek. V raziskavo je bilo vključenih 23 učencev 4. razreda iz 

osnovne šole Škofljica.  

Analiza preizkusov znanja ter učnega pristopa je pokazala, da imajo učenci največ težav s 

pretvarjanjem merskih enot za maso in čas. Najbolje pa rešujejo naloge z denarnimi enotami. 

Po izvedenem učnem pristopu je večina učencev napredovala v znanju o merskih enotah. 

Največje pozitivne razlike so se pokazale pri reševanju nalog z merskimi enotami za maso in 

čas, izboljšali pa so tudi svoje znanje iz prostorninskih in denarnih merskih enot.  

  

Ključne besede: merjenje, merske enote, pretvarjanje merskih enot, didaktične igre, 

uporaba merskih enot v vsakdanjem življenju.  
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ABSTRACT 

Encouraging 4th graders' understanding and using of measuring units 

We all meet units of measurement in various areas throughout life. First we encounter them at 

school and later on we incorporate them in everyday life, while many people use them in their 

professions. 

The aim of this project was to bring closer to students and teachers the teaching contents of 

measuring units. I wished to give new views and understandings of the contents of the 

measurements as well as using measuring units at school and everyday life. In addition, I 

wished to improve and refresh the students knowledge of converting units of measurement 

through the teaching approach and didactic games. 

There were three main stages of the project: initially I tested students existing knowledge of 

measuring units. Based on these results I designed the study approach using didactic games to 

encourage students understanding of units of measurement and refresh their knowledge. In the 

third part the students were given the second test of their knowledge, which was used to 

evaluate their progress. There was 23 students 4th graders' from primary school Škofljica 

included in this study. 

Analysis of the test results and study approaches showed that students have most problems 

with converting measuring units for mass and time and least problems with converting units 

of money. Following this study the majority of students progressed in their knowledge of 

measuring units. The largest improvements were shown at tasks dealing with converting 

measuring units for mass and time, but they also improved their knowledge of measuring 

units of volume and money. 

 

Key words: measurement, measure units, conversion of measure units, instructional games, 

using measuring units in everyday life.  
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UVOD 

Merjenje je imelo že od nekdaj velik pomen v vsakdanjem življenju. Uporabljajo ga različne 

starostne skupine v različnih življenjskih situacijah. Učenci se z njim srečajo v vsakem 

razredu osnovne šole. Ker pa je to zahtevnejše matematično področje, je toliko bolj 

pomembno, da učitelji naredijo te vsebine zanimivejše, razumljivejše ter da jih čim bolj 

povežejo z otrokovimi izkušnjami iz stvarnega življenja. 

Za obravnavo merjenja sem se odločila zato, da bi učencem pomagala pri razumevanju teh 

vsebin, ker imajo pri pretvarjanju merskih enot velike težave. Z diplomskim delom sem iskala 

načine, kako temo približati učencem in jo povezati z vsakdanjim življenjem ter kako ure 

obravnave in utrjevanja te snovi narediti zanimivejše, saj številni učenci ne marajo 

matematike. 

V prvem delu diplomskega dela je podanih nekaj zgodovinskih podatkov o merjenju, 

predstavljena je delitev merskih enot, poudarek pa je na njihovem pretvarjanju. Našteti so 

številni primeri uporabe merskih enot v vsakdanjem življenju in v številnih poklicih, ki jih 

učitelji lahko uporabijo pri obravnavi te snovi. V nadaljevanju so navedeni cilji iz učnega 

načrta ter priporočila in načela za poučevanje merjenja v šoli. V tem poglavju so predstavljene 

tudi tabele za pomoč pri pretvarjanju ter didaktične igre za utrjevanje znanja o merskih 

enotah. Na koncu teoretičnega dela je opisana uporabnost učenja merskih enot v šoli za 

vsakdanje življenje in opravljanje poklica. 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati preizkusov znanja (pred ter po učnem pristopu) 

iz pretvarjanja in uporabe merskih enot, ki so jih reševali učenci četrtega razreda devetletne 

osnovne šole. Zanimalo me je, na katerem področju pretvarjanja imajo največ težav ter kako 

jim pri tem pomagati. V tem delu diplomskega dela je analiziran tudi učni pristop z 

didaktičnimi igrami. 
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1 TEORETIČNI DEL 
 

1.1 MERJENJE IN MERSKE ENOTE 

Merjenje ima že od nekdaj zelo pomembno vlogo. 

Sprva so merili predvsem dolžino, pri tem pa so si 

pomagali s koraki, stopali, laketjo, prsti ipd. Pri 

izmenjevanju dobrin pa so naleteli na težave, saj 

različna plemena in naselja niso imela enotnega 

sistema merjenja. Sčasoma so različnost merskih 

enot poskušali zmanjšati. V 11. in 12. stoletju se je 

uvedel jard, v 13. in 14. pa palec. V 18. stoletju je 

bila ustanovljena komisija najboljših matematikov 

in fizikov, ki je uvedla enoten merski sistem kot ga 

večina držav uporablja še danes. Pri nas je bil ta 

sistem uveden stoletje zatem. Danes to področje 

ureja Urad RS za meroslovje, enote SI (mednarodni sistem enot: Systeme International 

d'Unites oz. SI) pa predpisuje Zakon o meroslovju (Kocijančič, 1999). 

 

Mednarodni sistem merskih enot sestavljajo (Kocijančič, 1999 in MIRS): 

• OSNOVNE ENOTE SI 
Tabela 1: Osnovne merske enote 

osnovna fizikalna količina osnovna merska enota oznaka 
dolžina meter m 

čas sekunda s 

masa kilogram kg 
 

• IZPELJANE ENOTE SI  

Sestavljene ali izpeljane fizikalne količine (npr. watt) so povezane z osnovnimi 

fizikalnimi količinami ali z drugimi sestavljenimi. Vsako izpeljano fizikalno količino 

je mogoče izraziti z ustreznimi osnovnimi količinami, njeno enoto pa z osnovnimi 

Slika 1: Merske enote 

http://www2.arnes.si/~sspsfran/enote/nivo1_Udoma.html�
http://www2.arnes.si/~sspsfran/enote/nivo1_Udoma.html�
http://www2.arnes.si/~sspsfran/enote/nivo3_Npregi.html�
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merskimi enotami (kg·m2/s3). Število izpeljanih enot ni omejeno, saj se nove fizikalne 

količine pojavljajo odvisno od zahtev v fiziki in znanosti. 

 

Uporabljajo pa se tudi (Kocijančič, 1999 in MIRS): 

• POSEBNE DOVOLJENE ENOTE (npr. min, l, tona), 

• NEDOVOLJENE ENOTE (mi, KM, cal) 

• DECIMALNE MERSKE ENOTE (npr. deli enot: dm, oziroma večkratniki osnovnih 

enot: hl),  

SI enote so včasih prevelike ali premajhne za dano količino. Zato uporabljamo večje ali 

manjše enote, ki jih dobimo z dodajanjem predpone k osnovnim enotam in tako dobimo 

decimalne merske enote. Predpone dodamo pred merske enote in ju pišemo skupaj kot eno 

besedo. Prav tako pišemo skupaj znak predpone in znak za mersko enoto: 1 cm (1 

centimeter). Za tvorbo decimalnih merskih enot se sme uporabljati le ena predpona 

(Kocijančič, 1999). 

Tabela 2: Predpone merskih enot 

ime predpone znak predpone vrednost predpone 

kilo k 103 = 1*1e3 

hekto h 102 = 1*1e2 

deka da 101 = 1*1e1 

deci d 10-1 = 1*1e-1 

centi c 10-2 = 1*1e-2 

mili m 10-3 = 1*1e-3 

 

Pri merjenju lahko nastanejo tudi merske napake zaradi (Kocijančič, 1999): 

− nenatančnosti merske naprave, 

− neprimerno izbrane merske enote, 

− nenatančnosti odčitavanja, 

− zaokroževanja. 

http://www2.arnes.si/~sspsfran/enote/nivo1_Udoma.html�
http://www2.arnes.si/~sspsfran/enote/nivo1_Upredpona.html�
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1.2 PRETVARJANJE MERSKIH ENOT 

S pretvarjanjem merskih enot se srečujemo na različnih področjih v življenju. Najprej se z 

njim seznanimo v šoli, potem ga začnemo uporabljati v vsakdanjem življenju. Veliko ljudem 

pa je v pomoč tudi v njihovem poklicu. 

 

 

1.2.1 Pretvarjanje merskih enot v vsakdanjem življenju1

V vsakdanjem življenju se s pretvarjanjem merskih enot srečujemo na številnih področjih: 

 

− na potovanju: tehtanje prtljage, plačevanje (evro, cent), pretvarjanje valut 

(evro, funt, frank...), pretvarjanje dolžinskih enot, npr. 

• 1 jard = 0.9144 m,  

• 1 palec = 2,54 cm,  

• 1 čevelj = 0,3 m,  

• ... 

 

− na banki: plačevanje, varčevanje (evro, cent), pretvarjanje valut (evro, funt, 

frank...),  

Tabela 3: Pretvarjanje valut 

Tečaj tujih valut je izražen za 1 EUR na dan, 28. 4. 2013. 

DRŽAVA VALUTA TEČAJ 

Hrvaška HRK 7,59850 

Švica CHF 1,22730 

Vel. Britanija GBP 0,84000 

ZDA USD 1,29990 

 

− pri delu na vrtu (merjenje dolžine vrta za postavitev ograje, izračun površine 

vrta za gnojenje...), 

− pri kuhanju (tehtanje živil, merjenje prostornine), 

− pri vožnji (dolžina poti, poraba goriva, hitrost, čas vožnje), 
                                                             
1 Povzeto po: Lawson, 1991; Perat, 2006 in Vidmar, 2007. 
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− v trgovini: plačevanje (evro, cent), cena za kg neke snovi (kg, dag, g), 

− pri spletnem nakupovanju: pretvarjanje valut in dolžinskih enot (npr. dolžino 

obleke iz palcev oz. ang. inchev pretvorimo v cm), 

− pri plačilu položnic za telefon (centov ali evrov/minuto pogovorov), elektriko 

(evrov/kWh), vodo (evrov/m3),  

Slika 2: Račun za elektriko 

 

− pri plačilu za opravljeno delo (koliko evrov in centov na uro dobimo oz. 

moramo nekomu plačati), 

− pri branju zemljevida: merilo in razdalje med kraji (km, m, dm...), 

− pri gradnji hiše ali obnovi stanovanja (izračun površine za beljenje, merjenje 

prostora za postavitev ustreznega pohištva), 

− pri merjenju temperature: zraka, telesa, tekočine (°C, K), 

− pri merjenju: telesne višine (m, dm...), telesne teže (kg, dag, g...), hitrosti (m/s, 

km/h...), 

− na bencinski črpalki: cena goriva (evrov na liter goriva),  

− idr. 

 

 

 

 



 
Šimonka, A. (2014). Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih. Diplomsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

~ 6 ~ 
 

1.2.2 Pretvarjanje merskih enot v določenih poklicih2

Uporaba in pretvarjanje merskih enot je nujna tudi v številnih poklicih, npr.: 

 

− uslužbenci na pošti: izračunajo poštnino glede na težo pošte, prodajajo znamke 

in druge izdelke (delajo z denarjem), 

− geometri: merijo ter računajo dolžine, širine, površine parcele oz. zemlje,  

− zidarji: berejo načrte, izračunajo, koliko opeke potrebujejo za zidanje hiše 

(izračun površine sten), 

− slikopleskarji: izračunajo, koliko barve potrebujejo za barvanje sten v sobi ali 

stanovanju (l/m2), 

− mizarji: merijo prostore za postavitev pohištva, merijo dolžino lesa za prerez, 

− arhitekti: rišejo načrte, 

− sadjarji, trgovci: izračunajo ceno glede na tehtano količino sadja ali mesa ipd., 

− kmetje: izračunajo površina njive za gnojenje, tehtajo pridelke, izračunajo 

obsega pašnika za postavitev ograje, 

− šivilje in krojači: merijo telesno višino in obseg ter dolžino ali širino hlač, 

obleke ipd., 

− bančni uradniki: pretvarjajo valute, 

− policisti: merijo dolžino zavorne poti in hitrost,  

− učitelji: merijo za športno vzgojni karton in pretvarjajo rezultate v enotno 

mersko enoto za vpis v športno vzgojni karton, 

− idr. 

 

 

1.2.3 Pretvarjanje merskih enot v šoli  

Specifični cilji pouka matematike določajo, da morajo učenci poznati matematične pojme in 

simbole (npr. standardne merske enote, poznavanje obrazcev oz. formul za izračun ploščine, 

prostornine itn.), usvojiti morajo praktične veščine ter se uriti v uporabi različnih tehnologij 

(npr, usvojijo merjenje z uporabo različnih pripomočkov), poznati in obvladati morajo 

                                                             
2 Povzeto po: Lawson, 1991; Perat, 2006 in Vidmar, 2007. 
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matematične procese ter strategije, kar je nujno za obravnavo problemskih situacij (Učni načrt 

za matematiko, 2006). 

Merske enote so v učnem načrtu zajete v sklopu merjenje. Operativni cilji in vsebine se iz 

razreda v razred nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo (Učni načrt za matematiko, 2011). 

Učenci: 

Tabela 4: Merske enote v učnem načrtu (2011) 

1. razred 
− ocenijo in  primerjajo količine za dolžino, maso in prostornino 

− merijo dolžino, maso in prostornino z nestandardnimi enotami 

2. razred 

− ocenijo, primerjajo in merijo dolžino, maso ter prostornino z 

nestandardnimi in s standardnimi enotami (m, cm, kg, l) 

− zapišejo meritev z merskim številom in enoto 

− poznajo in uporabljajo merilne instrumente (ravnilce, tehtnica, 

menzura ipd.) za merjenje količin 

− seštevajo in odštevajo količine enakih enot 

− spoznajo merski enoti za denar (€, cent) in njune vrednosti 

− se navajajo na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju 

3. razred 

− poznajo in izbirajo ustrezne merske enote za merjenje dolžine (m, 

dm, cm), mase (kg, dag), prostornine (l, dl), časa (dan, teden, ura, 

minuta) in denarja (€, cent) 

− ocenijo, primerjajo, merijo količine in meritev zapišejo z merskim 

številom in mersko enoto 

− računajo z enoimenskimi merskimi enotami 

− berejo zapisane denarne vrednosti (ceno) v decimalnem zapisu 

4. razred 

− ocenijo in merijo količine (dolžino, maso, prostornino, čas in denar) 

s standardnimi enotami 

− usvojijo pojem merska enota in mersko število 

− ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente in 

meritve izrazijo z ustrezno mersko enoto 

− spoznajo standardne dolžinske merske enote (mm, km), merske 

enote za maso (g, t), votle mere (hl), merske enote za čas (s) 
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− pretvarjajo (le med dvema sosednjima enotama) večimenske 

količine v enoimenske in obratno 

− primerjajo in urejajo količine ter računajo z njimi 

− zapisujejo denarne vrednosti (cene) z decimalnim zapisom 

− seštevajo in odštevajo denarne vrednosti ob primerih iz vsakdanjega 

življenja 

5. razred 

− ocenijo, primerjajo in merijo ploščino z relativnimi, s konstantnimi 

nestandardnimi in s standardnimi enotami 

− spoznavajo (standardne) ploščinske enote (mm2, cm2, dm2, m2) 

− pretvarjajo med sosednjimi enotami (večimenske enote v 

enoimenske in obratno) in računajo s količinami 

− spremembo ene količine znajo povezati s spremembo druge 

količine 

− seštevajo in odštevajo količine v decimalnem zapisu (denar) ob 

primerih iz vsakdanjega življenja 

 

 

 

1.3 POUČEVANJE MERJENJA IN MERSKIH ENOT 

Pouk matematike moramo napraviti zanimiv, ne glede na obravnavano vsebino. Napraviti 

moramo torej zanimivo vsako vsebino, ne le dodati nekaj zanimivih vsebin. 

Številni učitelji menijo, da je sklop merjenje zahtevnejša snov pri pouku matematike. To 

dokazuje že raziskava iz leta 1987, ki jo je izvedla Marija Kavkler. Ugotovila je, da imajo 

učenci še v osmem razredu precejšnje težave s pretvarjanjem dolžinskih merskih enot (19 % 

osmošolcev je pri enostavni nalogi za tretji razred naredilo od pet do deset napak, 10 % 

učencev pa več kot deset). Tudi pri novejših domačih in mednarodnih raziskavah (TIMSS, 

PISA, NPZ) je prav merjenje pogosto izpostavljena vsebina, pri kateri imajo slovenski učenci 

težave oz. dosegajo nižje rezultate (Kavkler, 1991 in Žakelj, 2011). 

Podobnega mnenja je tudi Marjanovič (Kavkler, 1991, str. 103): »Merjenje je v pravem 

pomenu besede zelo abstraktna operacija, ki poteka izključno na ravni mentalnih slik.« Kljub 
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temu da snovi pri matematiki ne moremo poenostaviti, jo lahko naredimo zanimivejšo in 

razumljivejšo  (Kavkler, 1991). 

 

 

1.3.1 Učna načela za poučevanje merjenja in merskih enot  

V knjigi Didaktika matematike je opisanih dvanajst načel, ki jih učitelji morajo upoštevati pri 

načrtovanju pouka. Med njimi je načelo individualizacije pouka. Pri načrtovanju poučevanja 

je potrebno upoštevati posebnosti učencev: različno predznanje, sposobnosti, lastnosti, 

izkušnje, navade in družinske razmere. S tem načelom se povezuje drugo, tj. načelo 

primernost pouka razvojni stopnji, ki zahteva individualizacijo (Kubale, 2003). 

Tudi pri poučevanju merjenja in merskih enot je potrebno upoštevati, da so učenci na 

različnih razvojnih stopnjah. Nekateri imajo na tem področju večje ali manjše težave, drugi pa 

jih sploh nimajo. Učenci potrebujejo različna navodila, prijeme, ponazorila, prilagajanje časa, 

različne naloge in dopolnilni oz. dodatni pouk (Kavkler, 1991). 

Načelo nazornosti pouka je zagovarjal že Komenski. Menil je, da se mora pridobivanje 

novega znanja začeti v čutnih zaznavah in izkušnjah. Merjenje učenci začno spoznavati z 

opazovanjem in analiziranjem ter tako prihajajo do pojmov, pravil ipd. Predvsem je 

pomembna uporaba različnih čutil (kot kaže slika 5). Primer obravnave dolžinskih enot: 

učencem najprej predstavimo neko dolžino na lastnem telesu (razdalja med iztegnjenima 

rokama je 1 m, med palcem in mezincem je 1 dm, širina prsta je 1 cm, črtica na nohtu pa 1 

mm), nato pa s temi »pripomočki« ocenjujemo in merimo dolžino vrta, mize, telesno višino 

ipd. (Kavkler, 1991 in Kubale, 2003). 

 
Slika 3: Ponazarjanje merskih enot za dolžino 
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Pri začetnem pouku matematike naj bi usvajanje merjenja izhajalo iz otrokovega stvarnega 

življenja oz. njegovih izkušenj, potekalo pa naj bi v obliki konkretnih dejavnosti. Hkrati je 

potrebno paziti, da ne prevladuje le praktična dejavnost, temveč tudi miselna, ki je nujna za 

razumevanje teh vsebin (Cotič, 2000 in 2001). 

Naslednje je načelo postopnosti: od lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu, od 

konkretnega k abstraktnemu (npr. prek besed za enoto do simbola). To učno načelo pa 

dopolnjuje načelo sistematičnosti (vrstni red). Učenci, ki v nižjih razredih vsebine iz merjenja 

ne utrdijo dovolj dobro, imajo v višjih razredih osnovne šole na tem področju več težav 

(Kavkler, 1991 in Kubale, 2003). 

 

Merjenje se vpeljuje postopoma s štirimi metodičnimi koraki, to so (Cotič, 2000 in 2001):  

1. metodični korak: primerjanje količin (daljše/krajše, več/manj), 

 

Slika 4: V katerem kozarcu je več tekočine? 

2. metodični korak: merjenje z relativno enoto (orehi, koraki, pesti peska), 

3. metodični korak: merjenje s konstantno nestandardno enoto (teniška žogica, 

svinčnik, kozarec poln vode) in 

 
Slika 5: S koliko kozarcev vode lahko napolnimo vrč? 

4. metodični korak: merjenje s standardno enoto (kilogram, milimeter, liter), pri čemer 

uporabljamo merilne instrumente. 

 



 
Šimonka, A. (2014). Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih. Diplomsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

~ 11 ~ 
 

Pri merjenju z relativno enoto dobijo učenci različne rezultate, pri merjenju s konstantno 

nestandardno pa približno ali popolnoma enake. Učenci morajo vedno meriti konkretne 

predmete in ne slik predmetov. Pri spoznavanju konstantne standardne enote učence 

seznanimo z ljudmi ali s poklici, ki pri svojem delu uporabljajo pripomočke za merjenje 

(sadjar tehtnico, mizar meter, šivilja šiviljski trak ipd.) Pri četrtem metodičnem koraku učence 

seznanimo tudi s kraticami za posamezne enote (kg, m, dl). Pozorni moramo biti na izbiro 

merske enote (npr. dolžino učilnice ne merimo z radirko) (Cotič, 2000 in 2001). 

Učno načelo zavestne aktivnosti učencev zahteva, da so učenci pri pouku aktivni. Učitelj 

lahko to doseže z motiviranjem, vzpodbujanjem, navajanjem na zavestno sodelovanje in z 

uporabo procesnodidaktičnega pristopa, ki temelji na aktivnosti učencev, jih usmerja in hkrati 

upošteva razlike med njimi. Le ta je pri poučevanju matematične vsebine merjenje v osnovni 

šoli primernejši. S tem pristopom učencem pomagamo pri spreminjanju napačnih ali 

nepopolnih pojmovnih predstav, pri uvidu v smiselnost učenja novih vsebin (zakaj je novo 

znanje potrebno, kje ga lahko uporabimo), pri povezovanju znanja (znotraj predmeta ali 

medpredmetno) ter pri razvijanju matematičnega mišljenja. Pri transmisijskem pristopu je v 

središču učitelj (ne učenec), ki podaja končne resnice (z malo ali brez odprtih vprašanj). Pouk 

poteka frontalno, dejavnosti pa izvaja učitelj sam (ni izkustvenega učenja). 

Procesnodidaktični pristop se je v raziskavi: procesnodidaktični pristop in transmisijski 

pristop, ki je zajemala slovenske četrtošolce, izkazal kot učinkovitejši (Kubale, 2003 in 

Žakelj, 2011). 

Kot pomembno vodilo za pripravljanje učiteljev na pouk sta dve načeli, ki se med seboj 

povezujeta, to sta: učno načelo sodobnosti pouka ter načelo povezovanja teorije in prakse. V 

sklopu teh dveh načel se moramo držati reka od Seneka (Kubale, 2003, str. 63): »Ne učimo se 

za šolo, marveč za življenje.« Učitelj mora učence naučiti uporabljati pridobljeno znanje tudi 

v praksi in hkrati prakso uporabiti za lažje razumevanje teorije (povezava merjenja in merskih 

enot z vsakdanjim življenjem). Ti dve načeli lahko uresničuje z uporabo sodobnih vsebin, učil 

in pripomočkov (npr. uporaba sodobnih merilnih inštrumentov) (Kubale, 2003). 

Pouk matematike je vzgojno-izobraževalni proces, saj prispeva tudi k vzgoji otrok (načelo 

vzgojnosti). Pri tem predmetu se razvija smisel za red, natančnost in vztrajnost. Če učenci pri 

merjenju niso natančni, lahko dobimo različne rešitve, ker prihaja do merskih napak (Kubale, 

2003). 
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Z upoštevanjem do sedaj navedenih načel lahko realiziramo tudi: učno načelo vedrosti pouka 

(ugodna klima, sproščenost) in učno načelo trajnosti znanja, spretnosti ter navad. K zadnjemu 

dodatno pripomore učiteljeva zagotovitev časa za utrjevanje učnih vsebin. Vse to od učitelja 

zahteva premišljeno načrtovanje pouka. Izbrati mora primerna učna sredstva, postopke, 

metode, oblike dela, da lahko čim uspešneje in čim lažje realizira cilje v najkrajšem možnem 

času ter s tem upošteva načelo ekonomičnosti in racionalnosti pri pouku. Vključevanje vseh 

načel pri poučevanju pa vodi do boljših učnih uspehov (Kubale, 2003). 

 

 

1.3.2 Didaktična priporočila za poučevanje merjenja in merskih enot 

Kavklerjeva (1991) svetuje, naj ima merjenje zaradi večje motiviranosti praktično vrednost 

(merjenje telesne višine, dolžine skokov...). Ob tem pa naj otrok rezultate in svoje aktivnosti 

opisuje. Didaktične igre in uporaba primerov iz vsakdanjega življenja pa učencem omogočajo 

boljšo predstavljivost (Kavkler, 1991). 

Didaktična priporočila za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (Učni načrt, 2011, str. 12): 

»Pri sklopu merjenje naj bo v tem obdobju poudarek na praktičnih meritvah z nestandardno 

(relativno in konstantno) in s standardno enoto. Učenci naj ob praktičnih meritvah z relativno 

(dlan, pedenj, korak) in s konstantno nestandardno enoto (npr. svinčnik, palica, napolnjena 

posoda idr.) spoznajo potrebo po uvedbi standardne enote. Pri merjenju smo pozorni na: 

postopek merjenja, zapis meritev, izbiro merilnega instrumenta in enote, predstavo o velikosti 

enot, ocenitev (npr. učilnica je dolga 12 Mojčinih korakov, 10 Janezovih oziroma 5 m) ter 

primerjanje količin. Učenci spoznavajo le odnos med večjo in manjšo enoto, merskih enot 

torej ne pretvarjajo. Učence najprej seznanimo z zapisom količine z enoimensko enoto (npr. 2 

m, 5 dag), kasneje tudi z večimenskimi enotami (2 m 3 dm, 5 kg 10 dag). Učenci spoznajo 

decimalni zapis v povezavi z denarjem na ravni branja (npr. 2,15 EUR preberejo 2 evra 15 

centov) in količino prikažejo z didaktičnim materialom (denar).« 

Didaktična priporočila za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (Učni načrt, 2011, str. 27): 

»Pri uvajanju ploščine in prostornine je treba izvajati aktivnosti, ki učencem omogočajo 

postopno oblikovanje pojmov (npr. tlakovanje ali sestavljanje teles iz kock). Vsako novo 

količino (ploščino, prostornino) najprej merimo z relativnimi nestandardnimi enotami (dlan, 

korak), nato s konstantnimi nestandardnimi enotami (npr. svinčnik, palica, posoda idr.), s 



 
Šimonka, A. (2014). Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih. Diplomsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

~ 13 ~ 
 

čimer pojasnimo potrebo po uvedbi standardne enote. Posebno pozornost namenimo 

razlikovanju med obsegom in ploščino lika ter površino in prostornino telesa. Pri merjenju in 

računanju obsegov in ploščine naj učenci računajo čim spretneje. Učenci naj uvidijo zvezo 

med štetjem ploščinskih enot in obrazcem za računanje ploščine. Površino kocke in kvadra 

naj učenci računajo tudi brez uporabe formul.« 

»Učenci ponovijo že usvojeno znanje o merjenju in ga razširijo. Pouk naj sloni na izkušnjah. 

Praktične meritve izvajamo v razredu, zunaj šole, doma. Pri pouku naj bodo v smiselnem 

razmerju zastopane izkušnje z merjenjem s konstantnimi nestandardnimi enotami in s 

standardnimi enotami. Pozorni moramo biti na razumevanje procesa merjenja, na predstavo o 

velikosti obravnavanih enot ter na ocenitev merskih količin. Z razpravo ali drugo primerno 

metodo pomagamo učencem oblikovati nove pojme. Spoznajo tudi nekatere nove enote (npr. 

a, ha, km2, m3, dm3, cm3, mm3, 1°). Učenci v 5. razredu enoti ml in mg spoznajo bolj 

informativno, v 6. razredu ju tudi pretvarjajo. Pri ocenitvi ploščine lika začnemo s preprostimi 

primeri in nato učence postopno uvajamo v spretno ocenitev.« (Učni načrt, 2011, str. 27) 

»Pristop pri učenju in izvajanju računskih postopkov s količinami naj bo življenjski (npr. 

neformalna uporaba oznak za decimalni zapis). V 3., 4. in 5. razredu uvedemo denarno enoto 

za navajanje učencev na decimalni zapis. Dejavnosti postopoma stopnjujemo. V 3. razredu 

učenci samo berejo zapisane denarne vrednosti. V 4. razredu denarne vrednosti z decimalnim 

zapisom tudi zapisujejo. Vrednosti z zapisom v evrih in centih (ustno, s pripomočki) seštevajo 

in odštevajo, rezultat računanja pa zapišejo v decimalnem zapisu. V 5. razredu seštevajo in 

odštevajo denarne vrednosti v decimalnem zapisu tudi s pretvarjanjem. V 6. razredu pa 

formalno uvedemo decimalni zapis in računske operacije z njimi.« (Učni načrt, 2011, str. 28) 

Pri obravnavi merjenja, naj bi učenci pridobili izkušnje s praktičnim merjenjem in z uporabo 

znanja o merjenju pri reševanju vsakdanjih življenjskih nalog ter oblikovali naslednja 

spoznanja (Žakelj, 2011): 

• da je merjenje postopek primerjanja dveh istovrstnih količin: dolžine z dolžino, 

ploščine s ploščino, prostornine s prostornino idr., 

• da je merjenje postopek, pri katerem se merjeni količini pridružuje mersko število, ki 

pove, kolikokrat se izbrana enota nahaja v količini, ki jo merimo, 
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• da se isti količini lahko pridružujejo različna merska števila, če merimo z različnimi 

enotami: določeni dolžini se pridružuje število 4, če merimo s standardno enoto meter, 

število 40, če merimo s standardno enoto decimeter, število 400, če merimo s 

standardno enoto centimeter, 

• kakšen je pomen standardnih enot za dolžino (mm, cm, dm, m, km), za ploščino (mm2, 

cm2, dm2, m2, ar, ha, km2), za prostornino (dl, l, hl), za maso (g, dag, kg, t), 

• kakšen je postopek pretvarjanja večjih standardnih enot v manjše in obratno. 

 

Za utrjevanje znanja o merskih enotah se najbolj priporoča reševanje matematičnih 

problemov. Pri tem mora biti učitelj pozoren, da učenci računajo in pretvarjajo med enotami, 

ki jih srečujejo v vsakdanjem življenju ter le v smiselnem obsegu (tone ne pretvarjamo v 

grame, kilometre pa ne v milimetre in obratno). Prav tako morajo biti tudi vse ostale naloge 

tesno povezane s situacijami iz vsakdanjega življenja (predvsem otrokovega) (Cotič, 2003). 

 

 

1.3.3 Težave učencev pri vsebinah iz merjenja 

Številni učitelji menijo, da je merjenje zahtevnejša snov, saj imajo učenci pri pretvarjanju 

merskih enot težave, ker težko ocenijo dolžino enega metra, težo enega grama, trajanje ene 

minute ipd. Pri obravnavi merskih enot si morajo natančno oblikovati predstave o merskih 

količinah. To lahko utrjujejo z ocenjevanjem količin pred samostojnim merjenjem ali s 

pridobivanjem izkušenj (npr. prehodijo 1 km, pretečejo 100 m, težkajo predmete) (Šalamon, 

2011). 

Med vsemi merskimi enotami sta najtežje predstavljivi enoti kilometer in tona. Vpelje se ju v 

četrtem razredu na podlagi osnovne in manjše enote meter oz. kilogram. Za uvedbo teh enot 

so potrebne dejavnosti, preko katerih se predstave večajo postopoma (spoznajo in si 

predstavljajo dolžino 1 m, nato 10 m, 100 m, 200 m itn. do 1000 m ali pa z učiteljem iščejo 

predmete, ki tehtajo 1 kg, 10 kg, 100 kg, 200 kg... Morda je tona še težje razumljiva kot 

kilometer, saj slednjega lahko prehodijo, ne morejo pa potežkati npr. krave (Šalamon, 2011). 
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Podobne težave kot s tono so pri prostorninski enoti hektoliter, ki jo v primerjavi s 

kilometrom v vsakodnevnem življenju manj uporabljamo. Za pridobitev predstav o hektolitru 

lahko navedemo primere, da toliko vode ali druge tekočine držijo npr.: sod, kad, akvarij, 

zalogovnik vode...  

Še težje si otroci predstavljajo časovne enote, s katerimi odrasli večinoma nimajo težav. Teh 

enot skoraj ni mogoče ponazoriti, ker se časa ne da dotakniti ali videti, dojemamo pa ga zelo 

različno. Učencem se zdi ena minuta čakanja do zvonjenja, ki naznanja konec šolske ure, zelo 

dolga, minuta pred računalnikom pa jim hitro mine. Otrokove predstave o času pa motijo tudi 

napake staršev oz. drugih bližnjih, ko npr. obljubijo, da bodo nekaj naredili v minuti, pa tega 

ne storijo v tem času (Šalamon 2011). 

Pretvarjanje merskih enot lahko učencem predstavlja največ težav. To je najbolj izrazito pri 

časovnih enotah, ker pretvorniki niso desetiški, ampak so zelo raznoliki (60 med sekundo in 

minuto ter med minuto in uro, 24 med uro in dnevom, 7 med dnevom in tednom, 12 med 

meseci in letom). Računanje s časovnimi enotami je zato zahtevnejše. Pri tem si lahko 

pomagajo z modelom ure ali s spodnjo shemo (slika 6), pri pretvarjanju ostalih merskih enot 

pa s preglednicami (Šalamon, 2011). 

 · 7  · 24  · 60  · 60  

         

teden  dan  h  min  s 

         

 : 7  : 24  : 60  : 60  
Slika 6: Shema pretvarjanja časovnih merskih enot 

 

 

1.3.4 Tabele za pomoč pri pretvarjanju merskih enot 

Učencem, ki imajo kljub vsem razlagam in ponazoritvam merskih enot večje težave, 

pomagamo z različnimi tabelami (Kavkler, 1990). 

S pomočjo preglednic si učenci lažje oblikujejo in utrdijo velikostne predstave ter si tako lažje 

predstavljajo, katere enote so večje oz. manjše. Ob tabelah si lažje zapomnijo, kolikokrat je 

neka enota večja od druge (km je tisočkrat večji od metra, medtem ko je meter desetkrat večji 
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od decimetra). Uporabljamo jih kot pomoč pri pretvarjanju merskih enot, saj je to zelo 

abstraktno. Učenci so različni, zato potrebujejo tudi različna ponazorila. Nekateri znajo 

pretvarjati, ker so se pretvornike naučili na pamet oz. z recitiranjem (npr. 1 hl je 100 l), drugi 

pa si pretvornike zapomnijo z gledanjem in/ali z risanjem tabel. 

Tabela 5: Primer tabele 1 

km 100 m 10 m m dm cm mm  

   2 7 5  = 275 cm 

1 5 2 9    = 1 km 529 m 

    3 8 0 = 38 cm 

4 0 0 0    = 4000 m 

 

Zgornjo tabelo lahko uporabimo na več načinov. Pri prvem primeru vnesemo vrednost 

posamezne enote v tabelo in število pretvorimo iz večimenske enote v enoimensko.  

Na primer: 2 m 7 dm 5 cm je ___ cm. Število 2 vpišemo v stolpec pod metre, 7 pod 

enoto decimeter in 5 v kolono pod centimetre. Učenec ugotovi, da je to 275 

centimetrov. (Kavkler, 1990) 

Pri drugem primeru vrednost vnesemo v tabelo in ga pretvorimo iz enoimenske enote v 

večimensko.  

Na primer: 1529 m = ___ km ___ m. Število 1529 zapišemo v tabelo tako, da začnemo 

pisati od zadaj (če ima učenec res velike težave, drugače pa od leve proti desni); 9 

vnesemo v stolpec pod m, vsako predhodno števko pa v en stolpec prej (2 pod 10 m, 

ker je to 2 · 10 m = 20 m, 5 pod 100 m, ker je to 500 m in 1 pod enoto km). Otrok 

razbere, da je 1529 metrov enako kot 1 kilometer in 529 metrov. (Kavkler, 1990) 

Pri tretjem primeru pretvarjamo iz manjše enote v večjo. 

Na primer: 380 mm = ___ cm. Števko 3 vnesemo pod enoto decimeter, 8 v kolono pod 

centimetre in 0 pod milimetre. Učenec prebere rešitev, da je 380 milimetrov enako kot 

38 centimetrov. 

Pri četrtem primeru pretvarjamo iz večje enote v manjšo. 
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Na primer: 4 km = ___ m. Število 4 zapišemo v stolpec pod kilometre. Pod enoto 

meter pa nimamo zapisanega nobenega števila, zato od kilometrov pa vse do metrov 

dopišemo trikrat 0. Ugotovimo, da je rešitev 4000 metrov. 

Tabela 6: Primer tabele 2 

km   m dm cm mm  

2 7 4 0    = 2 km 740 m 

 

Tabela 6 s simboli enot pa je še enostavnejša. Uporabljamo jo tako kot tabelo 5 ali pa jo ima 

otrok pri sebi le za vpogled in vanjo nič ne vpisuje (Kavkler, 1991). 

Na primer: 2740 m = ___ km ___ m. Števko 2 vpišemo v stolpec pod kilometre, 7 v 

naslednji prostor, 4 v tretji pravokotnik in 0 še bolj desno. Rešitev je 2 km 740 metrov. 

Tabela 7: Primer tabele 3 

 km2 ha a m2 dm2 cm2 mm2 

25 cm2 =           2 5 0 0 

0,3 m2 =        0 3 0     

14,7 ha =   1 4 7 0         

8 a =    0 0 8         

1,55 km2 =  1 5 5           

 

Tudi tabelo 7 uporabljamo podobno kot tabelo 5, le da moramo biti bolj pozorni in natančni 

pri vpisovanju, saj sta pod vsako enoto dva stolpca, ker je pretvornik 100. 

 Na primer:  

• 25 cm2 = ____ mm2. Število 25 vpišemo pod kvadratne centimetre, pod milimetri 

pa dodamo dve ničli in dobimo rešitev 2500 mm2. 

• 0,3 m2 = ____ dm2. Števko 0 vpišemo pod metre, števko 3 pa v prvi naslednji 

kvadratek. Ker ostane v stolpcu pod kvadratnimi decimetri en prostorček prazen, 

tudi vanj vnesemo 0. Rešitev je 30 dm2. 
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• 14,7 ha = ____ a. Števki 1 in 4 vpišemo pod hektarje, 7 pa v naslednji kvadratek v 

vrstici. Ker ostane pod enoto ar drugi prostorček prazen, dopišemo 0. Preberemo 

rešitev: 14,7 ha je enako kot 1470 a. 

• 8 a = ____ ha. Če imamo enomestno število, ga vedno vpišemo v desni kvadratek 

stolpca pod ustrezno enoto. Ker v tem primeru pretvarjamo v večjo enoto, moramo 

pred to število dodati toliko ničel, da je ena ničla pod iskano mersko enoto (v 

desnem kvadratku). Ustrezno zapišemo še vejico, da dobimo za rešitev decimalno 

število: 0,08 ha. 

• 1,55 km2 = ____ ha. Prvo števko vpišemo pod kvadratne kilometre, drugi dve, ki 

sta za decimalno vejico, pa zraven v sledeče prazne prostorčke. Rešitev je vidna 

takoj: 155 ha. 

Podobne tabele lahko uporabljamo tudi pri ostalih merskih enotah, razen pri časovnih, kjer 

pretvorniki niso desetiški. 

Tabela 8: Primer tabele 4 

t   kg  dag g  

   8 4 9 0 = 849 dag 

 

Na primer: 8 kg 490 g = ___ dag. Število 8 vnesemo v stolpec pod kilograme, 490 pa 

vpišemo tako, da je števka 0 pod enoto gram, pred njo pa sta še števki 4 in 9. Ker nas 

zanima, koliko je to dekagramov, izpustimo stolpec z grami in dobimo rezultat 849 

dag. 

Tabela 9: Primer tabele 5 

hl  l dl  

9 0 8  = 908 l 
 

Na primer: 9 hl 8 l = ___ l. Število 9 vpišemo pod hektolitre, 8 pa pod litre. Ker je 

vmes prazen prostor, vpišemo 0. Dobimo rezultat 908 l. 
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Učenci, ki ne bodo uspešni niti z naštetimi tabelami, so se pretvarjanja sposobni naučiti le 

mehanično s pomočjo grafičnega pripomočka (slika 12), ki ga polagajo na zapise v karo 

zvezku in preberejo rezultate (Kavkler, 1991). 

 

Na primer: 215 cm = __ m __ dm __ cm. Na 

število 215 cm položijo folijo tako, da je zadnja 

števka, torej 5, v polju za centimetre. Preberejo 

in/ali prepišejo rešitev 215 cm = 2 m 1 dm in 5 

cm. 

 

 

 

 

 

1.3.5 Didaktične igre za učenje o merskih enotah 

Didaktične igre pri matematiki imajo tako kot na ostalih področjih zelo pomembno vlogo. 

Sprva se otrok preko igre razvija, spoznava svet okoli sebe in postaja ustvarjalnejši. Z 

vstopom v šolo pa pogosto pozabljamo na igro, s tem pa pri otrocih naletimo na odpor. Prav 

zato je igra odlično motivacijsko sredstvo. Z njo povečujemo otrokovo pozornost in interes za 

delo. Hkrati je didaktična igra zelo primerna za otroke, ki se ne znajo izkazati oz. niso 

opaženi, za tiste, ki imajo učne težave in jih je strah matematike ali pa je celo ne marajo. S 

pomočjo igre učenci nevede usvojijo znanje ali spretnost oz. svoje znanje utrdijo ter hkrati 

uživajo. Tako znanje je običajno tudi trajnejše od tistega, ki ga pridobimo z učnimi listi. 

Didaktične igre so torej odlično orodje, s katerim učitelji zbudijo v učencih zanimanje za 

matematiko (Pelc, 2008 in Uršič, 2001). 

Učiteljem, učencem in njihovim staršem je na razpolago malo didaktičnih iger z merskimi 

enotami. V redkih knjižnicah imajo na voljo slovensko igro s kartami Pretvarjanje merskih 

enot (dolžina, masa, ploščina, prostornina), postopoma pa so začeli tudi v Sloveniji prodajati 

švicarske domine Schubitrix (čas, dolžina, masa).  

Slika 7: Pripomoček za pretvarjanje merskih enot 
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Igra s kartami Pretvarjanje merskih enot je komplet, ki 

vsebuje štiri pakete (dolžina, masa, ploščina, prostornina) po 

trideset igralnih kart (29 + kartica z napisanimi pravili igre). 

V vsakem kompletu so prisotna tudi decimalna števila. Igra 

lahko poteka na dva načina, v obeh primerih pa igralci 

iščejo pare (primerjajo različne zapise enakih količin). Pri 

prvi različici igranja (tako kot igra črni peter) je poraženec 

tisti, ki mu ostane karta brez para, pri drugi pa zmaga igralec, ki zbere največ parov. Slednja 

igra poteka nekoliko drugače, saj tu že na začetku izločimo karto brez para. Po razdelitvi kart 

igralci izločijo pare, nato pa prvi igralec odpre oz. položi na mizo poljubno karto, naslednji 

položi enakovredno karto in pridobi par ter odpre novo karto, če ustrezne karte nima, prepusti 

igro naslednjemu igralcu. S to igro igralci 

(najpogosteje učenci) razvijajo predstave o 

količinah in merskih enotah (za dolžino: km, m, 

dm, cm, mm; maso: t, kg, dag, g; ploščino: a, m2, 

dm2, cm2 in prostornino: l, dl, m3, dm3, cm3, mm3) 

ter usvajajo pretvarjanje merskih enot. To 

didaktično gradivo je namenjeno sprostitvi ter 

hkrati utrditvi in poglobitvi znanja (Ceglar, 2000).  

Schubitrix je zbirka matematičnih iger s trikotnimi 

dominami. Celotna zbirka ima ista navodila, igre pa se med 

seboj razlikujejo po tematiki (pretvarjanje: čas, masa, dolžina, 

ploščina, prostornina in ostale matematične vsebine: 

decimalna števila, deli celote, odstotki, seštevanje, odštevanje, 

množenje, deljenje ter ura). Vsaka škatlica vsebuje dve 

različno zahtevni igri (domine z rdečo in zeleno hrbtno 

stranjo) po štiriindvajset trikotnih kartic oz. domin in knjižico 

z navodili. Igra z zelenimi dominami je nekoliko bolj 

zahtevna. Igra lahko en sam ali do štirje igralci. V obeh 

primerih je igra končana, ko so vse domine povezane v celoto 

in predstavljajo točno določen lik, (prikazan v knjižici z navodili in rešitvami). Vsaka igra pa 

ima drugačno rešitev (Schubi, 2012). 

Slika 10: Didaktična igra z 
dominami - površina 

Slika 9: Didaktična igra s kartami 

Slika 8: Didaktična igra za pretvarjanje dolžine 
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Na začetku so domine obrnjene s hrbtno stranjo navzgor. 

Pri individualni igri igralec vleče po eno domino in jih 

poskuša pravilno spojiti. Pri skupinski igri pa si igralci na 

začetku razdelijo domine. Če sta dva igralca, vzameta vsak 

po osem domin (trije, vsak po pet in štirje, vsak po štiri 

domine), ostale pa pustijo na kupčku. Zgornjo domino s 

kupčka se obrne in ta predstavlja začetek. Prvi igralec lahko 

položi svoje domine poleg te, če se ujemajo, sicer pa vzame 

zgornjo domino s kupčka in pogleda če je ustrezna. Če nima nobene ustrezne domine, igro 

nadaljuje naslednji igralec. Zmaga tisti, ki prvi položi vse domine (Schubi, 2012). 

Pri Schubitrix igrah se igralci urijo na različnih matematičnih področjih s pomočjo 

priljubljenih trikotnih domin  (Schubi, 2012). 

• Schubitrix: čas (s, min, h) 

Pri tej igri je ves čas potrebno množiti in deliti s 60, zato je igra zahtevnejša v primerjavi z 

igro za dolžino in maso. Domine se razlikujejo po tem, da so števila na dominah z zeleno 

hrbtno stranjo višja kot pri tistih z rdečo hrbtno stranjo, npr. 14 h 54 min (pri rdečih pa 

npr. 5 min 55 s).  

• Schubitrix: dolžina (mm, cm, m, km) 

Pri Schubitrix igri z merskimi enotami za dolžino učenci oz. drugi igralci spoznajo, da 

tudi pri pretvarjanju ostanejo iste števke, spreminjajo pa se števila, npr. 5 km 150 m = 

5150 m. Domine z zeleno hrbtno stranjo vsebujejo decimalna števila, primer: 51,5 cm = 

515 mm. 

• Schubitrix: masa (g, kg, t) 

Ta igra je podobna igri z merskimi enotami za dolžino. Tudi pri tej igri učenci ohranjajo 

iste števke, npr. 3 kg 406 g = 3406 g in 2,407 kg = 2407 g. Pri dominah z zeleno hrbtno 

stranjo, ki vsebujejo decimalna števila, morajo pravilno prestaviti oz. odvzeti vejico, npr. 

3,945 t = 3945 kg. 

Marsikatero didaktično igro z merskimi enotami lahko izdela učitelj tudi sam s prilagoditvijo 

znanih družabnih iger: domino, spomin, črni Peter, tombola ipd. (Kavkler, 1991). 

 

Slika 11: Didaktična igra z dominami 
- prostornina 
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1.4 UPORABNOST UČENJA MERSKIH ENOT V ŠOLI ZA 

VSAKDANJE ŽIVLJENJE IN OPRAVLJANJE POKLICA 

Matematika je imela že od nekdaj velik pomen v vsakdanjem življenju. To je živa znanost, ki 

se je razvijala že od nekdaj in se še vedno (Kubale, 2003). 

Eden od splošnih ciljev predmeta matematika v osnovni šoli je matematika kot orodje v 

vsakdanjem življenju. To pomeni, da učenci pri pouku oblikujejo številne temeljne pojme in 

znanja, ki jih pozneje uporabljajo pri različnih šolskih aktivnostih in v vsakdanjem življenju 

(Učni načrt za matematiko, 2011). 

Kot pravi učni načrt, se z matematiko srečujemo na različnih področjih človekovega življenja 

in ustvarjanja, vendar pa se na številnih področjih skriva v hitro napredujoči tehnologiji. Prav 

zaradi tega je vsepomembnejše razumevanje, medpredmetno povezovanje, uporaba 

matematičnega znanja in zmožnost reševanja problemov (Učni načrt za matematiko, 2011). 

V številnih poklicih merjenje ni več ročno, temveč računalniško (npr. v pekarni ne tehtajo več 

vsake sestavine s kuhinjsko tehtnico, temveč količine vnesejo v računalnik, le ta pa sam 

odmeri ustrezno količino sestavine in jo doda k ostalim sestavinam). Prav tako številni ljudje 

ne poznajo pretvornikov, ampak na računalniku poiščejo programe za pretvarjanje kot je npr. 

spletna stran: http://www.mirs-info.si/UnitConverter/UnitConverter.php ter tako pridejo do 

želenih podatkov. Torej ni dovolj le obvladanje merjenja in pretvarjanja, temveč tudi 

poznavanje in uporaba računalnika ter obratno. Računalniki so nam v pomoč, da nalogo 

hitreje opravimo (Kubale, 2003). 

Matematika je tudi pogoj za razumevanje nekaterih drugih šolskih predmetov (npr. fizike in 

kemije ter tudi drugih bolj strokovnih predmetov v srednji šoli). Z njo se ne srečujemo le na 

naravoslovnih, tehniških, ekonomskih smereh, ampak so določena poglavja (statistika) 

prisotna tudi na družboslovnih področjih, npr. pri študiju prava, pedagogike itd. (Kubale, 

2003). 

Matematična pismenost ali funkcionalna matematika zajema matematiko, ki jo ljudje 

potrebujemo v življenjskih situacijah. Če v šoli niso usvojene osnovne matematične veščine, 

potem je učenje matematike v vsakdanjem življenju, tj. neformalno učenje, zahtevnejše in 

bolj celostno kot učenje matematike v šoli. Pri učenju matematike v dejanskih situacijah v 
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realnem življenju gre za reševanje problemov. Matematične situacije so vpete v 

kompleksnejše situacije v resničnem življenju in vključujejo številne veščine (npr. jezikovne), 

ne le matematične (Jelen, 2012). 

Številni ljudje menijo, da v vsakodnevnem življenju ne potrebujejo matematike, vendar pa se 

pogosto niti ne zavedajo, da jo uporabljajo v vsakršnih situacijah, npr. ko kuhajo, vozijo avto, 

berejo vozni red, nakupujejo, igrajo nogomet, belijo hišo ipd. Pravzaprav vsak dan po svoje 

obvladujejo matematične situacije. Uporabljajo jo že otroci, čeprav tega ne vedo. Med seboj 

primerjajo, kdo ima večji košček peciva, kdo ima v kozarcu več limonade ipd. Tudi številni 

recepti ne vsebujejo standardnih enot, temveč je zapisano, koliko skodelic riža potrebujemo 

za eno osebo, koliko žlic moke ipd (Heuvel-Panhuizen, 2008 in Jelen, 2012). 

Šolska matematika naj bi bila uporabna v vsakdanjem življenju, vendar je to odvisno od 

dejanskih potreb posameznika . Prav tako je od posameznika odvisno, če bo znal matematično 

znanje in veščine, ki se jih je naučil v šoli, uporabiti v konkretnih situacijah v resničnem 

življenju (Jelen, 2012). 
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2 EMPIRIČNI DEL 

 
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Merske enote so vsebina iz matematike in tudi drugih šolskih predmetov (npr. kemije, fizike). 

V učnem načrtu za matematiko je to zajeto v sklopu merjenje, poudarek pa je na pretvarjanju 

merskih enot in pridobivanju veščin iz merjenja. S tem sklopom se učenci srečajo v vsakem 

razredu osnovne šole, vsebine pa se iz leta v leto nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo. 

Za poučevanje pretvarjanja merskih enot pri učencih sem se odločila, ker so merske enote 

zahtevnejša snov pri pouku matematike. Učenci imajo sicer radi merjenje kot praktično 

dejavnost, vendar se pri pretvarjanju merskih enot pojavlja največ težav.  

Zanimalo me je, kako merske enote v šoli čim bolj povezati z realnim življenjem in kako 

povezovati različne matematične vsebine (npr. merske enote in računske operacije) ter 

različne merske enote med seboj. Želela sem tudi ugotoviti, koliko se učenci zavedajo 

pomembnosti tega področja v vsakdanjem življenju in v številnih poklicih, kakšne težave 

imajo pri pretvarjanju merskih enot ter kaj je mogoče izboljšati oz. spremeniti, da bi bilo na 

tem področju manj težav. 

Z diplomskim delom želim tudi učiteljem približati vsebine iz merjenja in jim podati nekatere 

nove poglede in razumevanja poučevanja vsebin s področja pretvarjanja in uporabe merskih 

enot.  

 

 

2.2 CILJI 

• Izboljšati ter utrditi učenčevo znanje o pretvarjanju merskih enot s pomočjo učnega 

pristopa, ki bo temeljil na didaktičnih igrah. 

• Na osnovi dobljenih rezultatov oblikovati smernice za poučevanje izbranih vsebin iz 

merjenja. 
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2.3 HIPOTEZE 

H 1: Učenci imajo težave pri uporabi in pretvarjanju merskih enot za čas, maso, 

prostornino in dolžino. 

H 2: Učenci najboljše rešujejo naloge z denarnimi enotami. 

H 3: Učenci bodo svoje znanje pretvarjanja merskih enot za čas, maso, prostornino in 

dolžino po izvedenem učnem pristopu izboljšali. 

H 4: Učenci premalo poznajo uporabnost merskih enot v vsakdanjem življenju. 

H 5: Učenci bodo po izvedenem učnem pristopu poznali nove vidike uporabnosti vsebin iz 

merjenja za vsakdanje življenje. 

 

 

2.4 RAZISOVALNA METODOLOGIJA 
 

2.4.1 Raziskovana metoda 

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna ne-eksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. 

 

2.4.2 Vzorec 

V raziskavo je vključenih 23 učencev 4. razreda iz OŠ Škofljica (šolsko leto 2012/2013), od 

tega 12 deklic in 11 dečkov. 

 

2.4.3 Merski instrumentarij 

Pri raziskavi sem uporabila dva preizkusa znanja. Prvega (priloga A) za preverjanje 

predznanja in drugega (priloga B) za ugotavljanje napredka. Preizkusa sta zajemala isto 

število nalog, ki so preverjale iste cilje, in sta imela enak točkovalnik.  
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Prve tri naloge (prva naloga izbirnega tipa ter druga in tretja odprtega tipa) na preizkusu 

znanja se nanašajo na četrto in peto hipotezo. Četrta, peta in sedma naloga preverjajo znanje o 

denarnih enotah (štetje, plačevanje in računanje z evri). Šesta naloga preverja ustreznost 

pretvarjanja različnih merskih enot z dopolnjevanjem povedi. Naloge od 8 do 13 pa so 

besedilne in preverjajo razumevanje ter uporabo naučenega znanja o merskih enotah ob 

primerih iz vsakdanjega življenja. 

Na osnovi dosežkov prvega preizkusa znanja, sem 

oblikovala učni pristop (priloga C). Prvi del učnega pristopa 

je potekal frontalno z uporabo informacijske tehnologije ter 

merilnimi instrumenti. Učenci so obnovili znanje o merskih 

enotah ob primerih iz vsakdanjega življenja in nekatere 

količine praktično primerjali. Naslednji dve uri so bili 

učenci razdeljeni v skupine, kjer so individualno usvajali in 

utrjevali pretvarjanje merskih enot s pomočjo didaktičnih 

iger:  

• tri Schubitrix domine (dolžina, čas, masa),  

• dve igri spomin, ki sem ju izdelala sama z različnimi merskimi enotami in  

• igro črni Peter z enotami za prostornino, ki sem jo prav tako izdelala sama. 

 

 

2.4.4 Postopek zbiranja podatkov 

Raziskava je potekala štiri dni v juniju 2013, in sicer v treh korakih. V prvem delu so učenci 

individualno reševali preizkus znanja, da sem ugotovila njihovo predznanje. Naloge so 

reševali od 45 do 60 minut. Po pregledu rezultatov sem oblikovala učni pristop za utrjevanje 

in izboljšanje znanja o merskih enotah.  

V drugem delu sem izvedla načrtovan učni pristop. To je potekalo dva dni po dve šolski uri. 

Prvi dan so učenci obnovili znanje o merskih enotah ob primerih iz vsakdanjega življenja. 

Nekatere količine so tudi praktično primerjali med seboj (masa, prostornina).  

Slika 12: Didaktična igra spomin 
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Drugi dan smo pretvarjanje merskih enot utrjevali s pomočjo didaktičnih iger. Učenci so bili 

razdeljeni v šest skupin glede na njihovo predznanje in težavnost iger. Igre pa so si po 

navodilih med seboj tudi zamenjali.  

V zadnjem delu raziskovanja so učenci ponovno reševali preizkus znanja, da sem ugotovila 

njihov napredek.  

 

 

2.4.5 Obdelava podatkov 

Rezultate prvega in drugega preizkusa sem vnesla v tabele ter primerjala: ocene, skupno 

število točk ter doseženo število točk pri posameznih nalogah. Pri tem sem opazovala 

napredek posameznika, napredek v celoti (celega razreda) in napredek na posameznem 

področju merskih enot. Analizirala sem tudi uporabljen učni pristop in didaktične igre. 

Določila sem aritmetično sredino, mediano in modus za prvi in drugi preizkus ter za 

posamezne naloge. Rezultate sem zapisala v tabelah in grafikonih ter jih opisala. 
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2.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

2.5.1 Preverjanje predznanja3

Povprečje prvega preizkusa znanja je bilo 62,39 % (18,76 od 30 točk oz. ocena 2,48). Od tega 

je 5 učencev dobilo negativno oceno, nihče ni pisal petice, največ pa je bilo dvojk. 

 

Graf 1: Rezultati prvega preizkusa znanja 

 
Prva naloga (priloga A, str. 1): 1 točka 

Večina učencev je vedela, da merske enote uporabljamo vsak dan. Pet učencev je odgovorilo, 

da jih uporabljamo pogosto. To smo upoštevali kot delno pravilen odgovor, zato so dobili po 

pol točke. Eden pa je odgovoril, da jih uporabljamo redko in ni dobil točk. Učenci prav tako 

ne bi dobili točk, če bi obkrožili odgovor včasih ali nikoli. 

Druga naloga (priloga A, str. 1): 2 točki 

Skoraj polovica učencev je naštela vsaj štiri primere uporabe merskih enot v vsakdanjem 

življenju. Vsi pa so našteli vsaj en primer. Odgovori so bili pogosto nenatančni (npr. pri 

merjenju, pri računanju), pri tem pa niso napisali pri merjenju oz. računanju česa (npr. pri 

merjenju dolžine mize). Večina jih je pisala le o uporabi dolžinskih merskih enot. Pogosti 

odgovori so bili, da jih uporabljajo, ko pomagajo očetu pri merjenju dolžine, širine in višine 

(to smo šteli kot en primer), pri merjenju desk, sobe, v šoli ipd. Nekaj učencev se je spomnilo 

                                                             
3 Priloga A 

ocena 1 
22% 

ocena 2 
30% 

ocena 3 
26% 

ocena  4 
22% 

ocena 5 
0% 



 
Šimonka, A. (2014). Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih. Diplomsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

~ 29 ~ 
 

na uporabo v kuhinji, na merjenje telesne višine in teže ter na uro. Za vsak pravilen odgovor 

so dobili po pol točke. 

Tretja naloga (priloga A, str. 1): 2 točki 

Pri naštevanju poklicev, ki pri svojem delu uporabljajo merske enote, so imeli učenci manj 

težav kot pri drugi nalogi. Več kot polovica jih je naštela štiri ali več poklicev, vsi pa so 

našteli vsaj dva. Veliko učencev poklicev ni navedlo, temveč so jih opisovali (npr. tisti, ki 

zida). Najpogostejši odgovori so bili: mizar, zidar, učitelj, bankir itn. Tudi tu so dobili za vsak 

pravilen odgovor po pol točke. 

Četrta naloga (priloga A, str. 1): 1 točka 

Pri zbiri kovancev, s katerimi bi učenci kupili sladoled, niso imeli težav. Nalogo je narobe 

rešila le ena učenka, ki ni dobila točk, ostali so za pravilen odgovor dobili eno točko. 

Peta naloga (priloga A, str. 2): 2 točki 

Pri tej nalogi so morali učenci prešteti bankovce in kovance ter znesek napisati z evri v 

decimalnem zapisu. Čeprav sta bili ostali nalogi z denarnimi enotami rešeni odlično v 

primerjavi z nalogami drugih merskih enot, so imeli pri štetju denarja in zapisu vrednosti 

težave. Večina jih ni zapisala merske enote, nekaj učencev vrednosti ni zapisalo z decimalnim 

zapisom. Več težav so imeli pri b primeru, ko je bil rezultat 73,08 €. Številni niso zapisali 

ničle. Popolnoma pravilno so nalogo rešili le trije učenci, četrtina jih ni dobila nobene točke, 

57 % jih je dobilo po eno točko, ker so pravilno rešili le en primer ali pa so denar prešteli in 

niso zapisali enot, za kar sem odštela pol točke. 

Šesta naloga (priloga A, str. 2): 6 točk 

En učenec je dosegel le pol točke in še eden dve, 31 % jih je pravilno rešilo polovico naloge, 

zato so dobili tri točke, trije učenci so pravilno rešili vseh devet primerov pretvarjanja 

merskih enot, 41 % pa jih je pravilno rešilo več kot polovico naloge, vendar ne vseh 

primerov. Učenci so imeli najmanj težav z dolžinskimi merskimi enotami. Večina ni znala 

rešiti nalog s časovnimi (sekunde v minute in ure v minute) ter prostorninskimi merskimi 

enotami (hektolitre v litre). Za vsak pravilen odgovor so dobili po pol točke, pri treh primerih 

so morali zapisati večimenske enote, zato so pri teh primerih lahko dobili eno točko ali pa le 

pol (npr. 168 l = ___ l ___ dl; pol točke za pravilen odgovor koliko litrov in pol točke za vsak 

pravilen odgovor koliko je to decilitrov). 
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Sedma naloga (priloga A, str. 3): 4 točke 

Večina učencev je nalogo dobro rešila. Zneske so znali sešteti in odšteti, nekateri so se zmotili 

pri seštevanju ali pozabili zapisati enoto €. Nekaj učencev je seštelo tudi zadnja dva zneska, 

čeprav bi jih morali odšteti, ker je bil v računu zapisan minus. Za vsak primer so dobili po eno 

točko, če niso zapisali enote, pa so izgubili po pol točke, ker je bila zapisana tudi v računu. 44 

% učencev je doseglo vse točke, 30 % jih je dobilo tri točke, eden dve, ostali pa manj kot 

polovico. 

Osma naloga (priloga A, str. 3): 2 točki 

Nalogo je pravilno rešilo 65 % učencev. 13 % pa jih ni znalo pravilno rešiti. Nekateri so 

metre pravilno pretvorili v centimetre, vendar so višino otroka (prvi in drugi podatek) sešteli 

namesto odšteli. Za pravilno pretvarjanje so dobili pol točke, eno točko za pravilno zapisan in 

izračunan račun ter pol točke za vpis rezultata na črto v besedilo. 

Deveta naloga (priloga A, str. 3): 2 točki 

Nalogo z natovorjenimi vagoni je pravilno rešilo 48 % učencev, četrtina jo je rešila narobe oz. 

je niso znali rešiti. Nekaj učencev ni znalo pretvoriti kilograme v tone, zato so dobili le eno 

točko (tj. 22 % učencev) za pravilen izrčun, po pol točke pa so dobili za pravilno pretvarjanje 

iz kilogramov v tone. 

Deseta naloga (priloga A, str. 3): 2 točki 

Naloge ni nihče rešil v celoti. 70 % učencev je pravilno izračunalo, vendar ure niso zapisali 

pravilno: 7.03. Nekateri so zapisali: 6.63. Nalogo bi lahko rešili z odštevanjem ali z 

deljenjem, vendar četrtošolci še ne znajo deliti s 60 z ostankom. Pol točke so dobili, če so 

zapisali, koliko minut ima ena ura, eno točko za zapisan in pravilno izračunan račun, za 

pravilen odgovor pa še pol točke. 

Enajsta naloga (priloga A, str. 4): 2 točki 

To nalogo so učenci reševali najslabše, ker so morali pretvarjati tri enote, ne le med dvema 

sosednjima. Pet učencev je doseglo po pol točke, ker so pravilno zapisali pretvornike, ostalih 

79 % učencev ni dobilo nobene. Nihče ni zapisal pravega računa. Zelo veliko učencev je 

zapisalo račun: 600 + 200 + 490. Torej so kilograme narobe pretvorili v grame oz. dekagrame, 

na primer: 6 kg = 600 g in 2 kg = 200g. Veliko jih je spregledalo, da morajo rezultat zapisati v 

dekagramih oz. da je koruzna moka zapisana v gramih. 
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Dvanajsta naloga (priloga A, str. 4): 2 točki 

61 % učencev je popolnoma pravilno izračunalo, koliko mleka je še ostalo. Nekateri (22 % 

učencev) so sešteli decilitre in to zapisali kot rezultat, niso pa ta seštevek odšteli od celote. V 

tem primeru so dobili po pol točke. Pol točke so dobili še za pravilno pretvarjanje in za 

pravilen odgovor, eno pa za izračun. 

Trinajsta naloga (priloga A, str. 4): 2 točki 

Čas potovanja je popolnoma pravilno izračunal le en učenec. 39 % učencev ni dobilo nobene 

točke. Tako kot pri deseti nalogi so imeli tudi tu težave s pretvarjanjem minut v ure. Sešteli so 

čas potovanja (čas vožnje z avtom, letalom, avtobusom in čas hoje), vendar vsote niso znali 

pretvoriti v dneve, ure in minute, čeprav so nekateri poznali in zapisali pretvornike (dobili pol 

točke). Nekaj jih je rezultat želelo deliti, vendar so se pri deljenju zmotili. V tem primeru so 

prav tako dobili pol točke za račun. Eno točko pa so dobili za seštevek časa. 

Tabela 10: Uspešnost učencev po posameznih nalogah 

Zaporedna 

št. naloge 
4. 3.  1.  7. 2. 8. 12. 6.  9. 10. 5. 13. 11. 

Uspešnost 

(%) 
95,65 88,04 84,78 75,54 75,00 71,74 71,74 68,12 59,78 45,65 44,56 32,61 5,43 

 

Učenci so bili najbolj uspešni pri nalogi z denarnimi enotami, kjer so morali poiskati ustrezne 

kovance za plačilo sladoleda. Uspešno so reševali tudi nalogo s seštevanjem zneskov v evrih. 

Za učencem lažje naloge so se izkazale tudi prve tri na preizkusu, kjer so dokazali, da poznajo 

kar nekaj primerov uporabe merskih enot v vsakdanjem življenju in v različnih poklicih, 

čeprav so bili pri naštevanju in opisovanju nenatančni. Najslabše so reševali enajsto nalogo z 

moko, pri kateri so imeli težave s pretvarjanjem (predvsem dekagramov). Veliko težav so 

imeli pri deseti in trinajsti nalogi s pretvarjanjem časovnih merskih enot, predvsem 

pretvarjanje iz manjših (minute) v večje enote (ure). Slabo so reševali peto nalogo, pri kateri 

so morali prešteti bankovce in kovance ter zneske zapisati z decimalnim zapisom.  

Pri ugotavljanju predznanja se je izkazalo, da učenci poznajo uporabnost merskih enot v 

vsakdanjem življenju in v poklicih bolje, kot sem pričakovala, zato bi lahko na preizkusu 

znanja zahtevala, da naštejejo še več primerov uporabe merskih enot v različnih poklicih in iz 

vsakdanjega življenja. Najbolje rešujejo naloge z denarnimi enotami. Pri dolžinskih in 
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prostorninskih merskih enotah ni bilo veliko težav, bistveno več pa so jih imeli pri merskih 

enotah za čas in maso. Najslabše so reševali nalogi z merskimi enotami za maso.  

Graf 2: Uspešnost učencev na posameznih področjih merskih enot 

 

Od osme do trinajste naloge so učenci reševali besedilne naloge, ki so zajemale uporabo 

merskih enot v primerih iz vsakdanjega življenja. Številne od teh nalog so bile rešene slabše 

kot primeri v šesti nalogi, ki so preverjali isto znanje. Primeri z dolžinskimi merskimi enotami 

v šesti nalogi so bili rešeni večinoma pravilno, pri osmi nalogi pa je bilo več napak. S šesto 

nalogo sem ugotovila, da najbolje pretvarjajo dolžinske merske enote, nekoliko slabše enote 

za maso in prostornino, daleč najslabše pa pretvarjajo enote za čas. 

 

 

2.5.2 Analiza učnega pristopa4

Pri načrtovanju učnega pristopa sem se sprva osredotočila na didaktične igre, vendar sem bila 

pri iskanju le teh nekoliko razočarana. Želela sem uporabiti take didaktične igre za utrjevanje 

merskih enot, ki bi zajemale tudi primere oz. slike iz vsakdanjega življenja. Ugotovila sem, da 

obstaja zelo malo iger za utrjevanje pretvarjanja merskih enot. Le te pa slikovno niso preveč 

motivacijske in ne zajemajo primerov iz vsakdanjega življenja. V knjižnici sem našla igro s 

kartami, vendar je zaradi decimalnih števil primerna za višje razrede osnovne šole. V trgovini 

pa sem zasledila le eno vrsto iger z merskimi enotami, to so: trikotne domine Schubitrix. 

Domine s pretvarjanjem dolžine in mase so primerne že za četrti razred.  
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Pri izdelovanju iger tudi sama nisem našla ustrezne rešitve, kako bi vključila primere uporabe 

merskih enot v vsakdanjem življenju. Če bi uporabila sličice na vseh kartah oz. kartončkih, bi 

učenci rešitve iskali na podlagi sličic in ne s 

samim pretvarjanjem. Po drugi strani pa bi si 

rešitve zapomnili in pri ponovnem igranju ne bi 

razmišljali ter pretvarjali, ampak iskali rešitve s 

pomočjo spomina. Svoje igre sem vseeno 

dopolnila s slikami, vendar sem jih dodala le na 

nekaj kart za popestritev igre (lahko bi jih bilo 

nekoliko več). Pri kartah s slikami ni bilo 

potrebno pretvarjati merske enote, ampak so 

samo poiskali par. 

Oblikovanje učnega pristopa je temeljilo na rezultatih preverjanja predznanja. Poudarek sem 

dala tistim področjem merskih enot, kjer je bilo več napak. S preizkusom sem ugotovila, da 

težava ni toliko v motivaciji ali nepoznavanju uporabe merskih enot v vsakdanjem življenju, 

temveč v neznanju in nerazumevanju besedila. Učenci nimajo usvojenih velikostnih predstav 

in ne vedo za vse merske enote, kako jih pretvarjati. Za lažje razumevanje velikostnih 

predstav, smo za vsako mersko enoto poiskali primer iz njihovega življenja (npr. 1 km je 

razdalja od njihove šole do pošte, 1 hl je prostornina manjše kopalne kadi ipd). Pri reševanju 

nalog sem jih opozorila na napake, ki so jih delali na preizkusu. Razložila sem jim pravilne 

postopke pretvarjanja in uporabo tabel. 

V učni pristop sem vključila konkretno merjenje pri enotah za maso in prostornino. Na mizi 

pred tablo so bila različna živila (1 kg moke v neoriginalni embalaži, 7,5 dl plastenka vode, 

3,3 dl steklenica vode, 100 g čokolada, 10 g vrečka sladkorja, 1 g bonbon in 1 g čokoladni 

jajček). K mizi sem poklicala tri učence, ki so imeli pri teh enotah na preizkusu največ težav, 

da so sestavine oz. predmete uredili od najlažjega do najtežjega. Živila so lahko potežkali. 

Najprej je to uredil prvi, drugi je zamenjal vrsti red, tretji učenec pa je s kuhinjsko tehtnico 

preveril težo in popravil vrsti red. Vmes so ostali učenci opazovali in s svojimi predlogi želeli 

pomagati sošolcem. Na koncu smo povzeli ugotovitve, da en gram tehta bonbon ali manjši 

čokoladni jajček, en dekagram tehta vrečka vanilijevega sladkorja ali pecilnega praška, mala 

čokolada tehta deset dekagramov, moka tehta en kilogram, manjši avto pa eno tono. Učenci 

so spoznali, da čokolada tehta toliko kot deset čokoladnih jajčkov skupaj. 

Slika 13: Utrjevanje znanja z didaktično igro 
spomin 
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Podobno konkretno dejavnost smo izvedli tudi pri prostorninskih merskih enotah. Učenci so 

primerjali količine v različnih posodah (1 l merilni vrč, 7,5 dl štirioglata steklenica vode, 0,5 l 

plastenka vode, 0,33 dl steklenica vode, 1 dl plastični kozarec). Tudi tu so trije učenci urejali 

posode glede na to, koliko vode lahko nalijemo vanje. Rezultat sem prikazala s prelivanjem 

vode iz posode v merilni vrč. Povzeli smo ugotovitve, da potrebujemo deset decilitrskih 

kozarcev, da napolnimo litrski vrč ali sto vrčev, da napolnimo sod.  

Izvedba učnega pristopa je potekala tako kot sem načrtovala. Razgovor je potekal tekoče. 

Učenci so dvigovali roke in sodelovali, vendar sem vmes klicala tudi tiste učence, ki niso 

dvigovali rok, da sem tako tudi njih spodbudila k sodelovanju in preverila, če sledijo učni uri. 

Pozorna sem bila predvsem na tiste, ki so prvi preizkus znanja reševali slabo. Pri reševanju 

nalog iz preizkusa sem preverjala, če ti učenci po razgovoru bolje razumejo obravnavano 

snov. V tem delu učnega pristopa sem zanje uporabila tabele za pretvarjanje in jim razložila, 

kako si lahko z njimi pomagajo. 

Pri naštevanju poklicev, ki pri svojem delu uporabljajo merske enote, in primerov uporabe 

merskih enot iz vsakdanjega življenja sem ugotovila, da učenci poznajo malo poklicev ter 

primerov. Odgovori so se ponavljali. Naštevali so iste primere z različnimi opisi in besedami, 

zato sem jih v tem delu učnega pristopa na veliko primerov z vprašanji in namigi spomnila 

sama. Prav tako sem jih opozorila na pravilno poimenovanje poklicev (npr. učenci so bančne 

uslužbence poimenovali kot bankirje) in naštela še nekatere, ki jih niso poznali. Pogovarjali 

smo se tudi o uporabi različnih merskih enot med seboj (npr. km/h, €/kg itn.). 

Pri igranju didaktičnih iger v drugem delu učnega pristopa je bilo zelo učinkovito, da sem 

učence razdelila po skupinah glede na rezultate preizkusa znanja. Tako so bili v vsaki skupini 

učenci s podobnim znanjem in igra je potekala tekoče. Videti je bilo, da se v skupinah 

počutijo dobro, prav tako pa ni bilo slišati nobenega prerekanja ali zmerjanja, če je bil kdo 

počasnejši. Predvsem pri vseh vrstah domin so bili učenci ves čas zaposleni, tudi če niso bili 

na vrsti, saj so morali računati in opazovati domine ves čas, da so s tem iskali rešitve v svojo 

korist in preverjali pri pretvarjanju svoje sošolce oz. sošolke.  

Vse skupine so odigrale po tri različne igre, od tega eno lažjo Schubitrix igro (skupine z 

nižjim številom točk na preizkusu) ter po dve Schubitrix igri (skupine z višjim številom točk 

na preizkusu). Skupina učencev, ki je preizkus znanja rešila najslabše, je dobila najprej igro 

črni Peter s pretvarjanjem prostornine. Naslednji dve skupini sta se igrali spomin z različnimi 
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merskimi enotami. Skupina, ki je na preizkusu dosegla oceno tri, je najprej pretvarjala 

dolžinske merske enote na trikotnih dominah. Skupina, ki je bila še nekoliko uspešnejša se je 

prav tako igrala s Schubitrix dominami, vendar z enotami za maso. Učenci, ki so dosegli 

največ točk pa so na začetku dobili Schubitrix domine s pretvarjanjem časa, ker je bila to 

zaradi množenja in deljenja s šestdeset najzahtevnejša igra.  

Igra črni Peter je bila najhitreje končana, zato 

so jo učenci odigrali večkrat, da je igro 

zaključila še druga skupina in so si domine 

lahko zamenjali. Najdlje pa so igrali igro 

Schubitrix s časovnimi merskim enotami, 

kjer je bila potrebna tudi stalna pomoč. Pri 

ostalih igrah ni bilo težav. Trem skupinam se 

je na koncu različnih iger zgodilo, da so jim 

ostale karte oz. domine, ker se je vmes nekdo 

zmotil pri pretvarjanju in smo nato skupaj 

poiskali napako. Učenci se igranja niso naveličali in bi želeli odigrati čisto vse igre, vendar 

nam to ni dopuščal čas.  

Zaradi obsežnosti učnega pristopa sem ves čas nekoliko hitela. Bolje bi bilo, če bi šli 

počasneje in bi načrtovano izvedla v štirih dneh in sedmih šolskih urah (tri ure ponavljanja z 

razgovorom ob projekciji v dveh dneh in dvakrat po dve uri didaktičnih iger), ker je proti 

koncu druge ure prvega dne učencem motivacija že padala. Z dvema dodatnima urama 

didaktičnih iger, pa bi učenci znanje morda še bolj utrdili in na drugem preizkusu dosegli še 

boljše rezultate. 

 

 

2.5.3 Ugotavljanje napredka5

Povprečje drugega preizkusa je bilo 73,12 % (21,93 točk oz. ocena 3,3). Še vedno je bila ena 

negativna ocena, vendar tudi dve petici. Večinoma so dobili trojke in štirice. Povprečje se je 

dvignilo za približno 10 %. 

 

 
                                                             
5 Priloga B 

Slika 14: Didaktična igra črni Peter 
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Graf 3: Rezultati drugega preizkusa znanja 

 

Na grafu 4 je vidno, da se je po učnem pristopu zmanjšalo število nezadostnih ocen in dvojk 

ter povečalo število trojk in štiric. Učenci so dosegli tudi nekaj odličnih ocen, ki jih pri 

ugotavljanju predznanja ni bilo. Pri prvem preizkusu je bilo največ dvojk, pri drugem pa trojk. 

Graf 4: Primerjava rezultatov prvega in drugega preizkusa znanja 

 
 

83 % učencev je napredovalo. Od tega jih je 22 % izboljšalo znanje za več kot 20 % (so zelo 

napredovali). Najboljši učenec je na drugem preizkusu rezultat izboljšal za 30 %. 31 % 

učencev je napredovalo za 10 do 20 %, 30 % učencev je rezultate izboljšalo za manj kot 10 % 

(so malo napredovali), 4 % učencev je na drugem preizkusu doseglo enako število točk kot na 
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prvem, zato niso napredovali, 13 % pa jih je imelo na drugem preizkusu slabši rezultat kot na 

prvem.  
Graf 5: Napredovanje učencev 

 
 

Prva naloga (priloga B, str. 1): 1 točka 

91 % učencev ve, da merske enote uporabljamo vsak dan. Pol točke za odgovor pogosto je 

dobil učenec, ki je na prvem preizkusu to nalogo rešil popolnoma pravilno (ta učenec je oba 

preizkusa rešil najslabše). Nič točk pa ni dobil učenec, ki že na prvem preizkusu ni obkrožil 

pravega odgovora.  

Druga naloga (priloga B, str. 1): 2 točki 

Po učnem pristopu je 83 % učencev znalo našteti vsaj štiri primere uporabe merskih enot v 

vsakdanjem življenju. Za vsak pravilen odgovor so dobili po pol točke. Vseh točk pa niso 

dobili le štirje učenci. Na drugem preizkusu so se pojavili primeri, ki smo jih med utrjevanjem 

znanja našteli skupaj in jih na prvem preizkusu učenci še niso zapisali. 

Tretja naloga (priloga B, str. 1): 2 točki 

Tudi pri tej nalogi so učenci znanje izboljšali in zapisali več različnih poklicev kot prvič. Trije 

učenci so našteli po tri in dobili 1,5 točke, vsi ostali pa vsaj štiri poklice.  

Četrta naloga (priloga B, str. 1): 1 točka 

Pri zbiri kovancev, s katerimi bi učenci kupili sladoled, tudi tokrat niso imeli težav. Naloge 

ponovno ni pravilno rešila ista učenka kot prvič. Vsi ostali so dobili eno točko. 
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Peta naloga (priloga B, str. 2): 2 točki 

V primerjavi s prvim preizkusom so nalogo reševali veliko bolje. Nihče ni dosegel manj točk 

kot prvič. Znesek je popolnoma pravilno zapisalo 57 % učencev. Ostali so dobili eno točko, 

ker ima večina teh učencev še vedno težave z drugim primerom pri zapisu centov, kjer 

izpustijo nič (23,08 €). Nekaj učencev pa se je zmotilo pri štetju. 

Šesta naloga (priloga B, str. 2): 6 točk 

Pri osnovnem pretvarjanju merskih enot je svoje znanje izboljšalo 39 % učencev, 48 % jih je 

doseglo slabši rezultat kot prvič, ostali pa so dobili toliko točk kot na prvem preizkusu. Na 

drugem preizkusu ni nihče pravilno rešil vseh primerov, vendar pa je 83 % učencev pravilno  

pretvorilo več kot polovico naloge. Več točk kot prvič so dosegli predvsem tisti učenci, ki so 

na prvem preizkusu dobili pri tej nalogi zelo malo točk, manj pa so jih sedaj dosegli tisti, ki so 

prvič dobili vse oz. veliko točk. Še vedno imajo veliko težav s pretvarjanjem časovnih 

merskih enot in hektolitrov. Pri drugem preizkusu je bilo veliko nepravilnih odgovorov pri 

pretvarjanju večimenske enote (5 m 80 cm) v enoimensko (dm), ker je primer zajemal tri 

različne enote, pri prvem preizkusu pa takega primera ni bilo. Za vsak pravilen odgovor so 

dobili po pol točke. Pretvoriti so morali devet primerov, od tega so morali pri treh zapisati 

večimenske enote, zato so pri takih primerih lahko dobili do eno točko (za vsako enoto pol). 

Sedma naloga (priloga B, str. 3): 4 točke 

Tudi tokrat so učenci seštevanje in odštevanje zneskov dobro reševali. 22 % učencev je 

doseglo slabši rezultat kot prvič, 39 % pa boljšega, od tega je šest učencev obakrat dobilo vse 

točke. Dva učenca sta dobila eno točko in pol ter eno točko, vendar sta ista učenca prvič 

dosegla tri in štiri točke. Vsak račun je bil vreden eno točko. Če so pozabili zapisati enoto, 

sem jim odštela po pol točke, ker je bila enota zapisana tudi v računu. 

Osma naloga (priloga B, str. 3): 2 točki 

Pri besedilni nalogi z dolžinskimi enotami so se rezultati zelo poslabšali, saj so morali učenci 

pretvoriti iz večimenske enote (6 m 90 cm) v tretjo enoto (v dm). Tokrat je nalogo ustrezno 

rešilo le 17 % učenci (65 % na prvem preizkusu), 35 % pa jih ni dobilo nobene točke (prvič 

13 %). 52 % učencev je v drugo doseglo manj točk, 13 % pa več kot prvič. Po pol točke so 

dobili za pravilno zapisan račun, za pravilno izračunano nalogo, za pretvarjanje in za odgovor. 

31 % učencev je pravilno zapisalo račun in ga izračunalo, vendar rezultata niso znali pretvoriti 

v decimetre. To pomeni, da so učenci med utrjevanjem znanja razumeli, kako nalogo rešiti, 



 
Šimonka, A. (2014). Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih. Diplomsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

~ 39 ~ 
 

vendar še vedno niso znali pretvoriti vseh enot (morda zato, ker smo pretvarjanje dolžinskih 

merskih enot ponovili nekoliko hitreje od ostalih) ali pa so spregledali, da morajo razliko 

pretvoriti v decimetre. 

Deveta naloga (priloga B, str. 3): 2 točki 

Učenci so rezultate malo izboljšali. Težo tovora je pravilno izračunalo in rezultat pretvorilo 

56 % učencev, 13 %, tj. pol manj kot prvič, jih ni dobilo nobene točke. Nekateri so imeli še 

vedno težave s pretvarjanjem enot za maso, zato so dobili le eno točko, za pravilen izračun. 

Deseta naloga (priloga B, str. 3): 2 točki 

Večina učencev je izboljšala rezultate pri nalogi iz časovnih merskih enot. Manj točk kot 

prvič je doseglo 13 % učencev. 31 % (prvič nihče) jih je nalogo odlično rešilo, le eden pa ni 

dobil nobene točke. Tako kot na prvem preizkusu so tudi tokrat dobili pol točke za pravilno 

zapisan račun, eno točko za pravilen seštevek časa ter eno točko in pol, če so zapisali tudi 

račun, kako pretvoriti minute v uro, kar je naredilo 26 % učencev. 

Enajsta naloga (priloga B, str. 4): 2 točki 

Pri računanju, koliko moke je shranjeno, so učenci najbolj napredovali, čeprav je to ena 

najtežjih nalog in so zato še vedno slabi rezultati. Dva učenca nista dobila točk, 30 % pa jih je 

tokrat nalogo rešilo popolnoma pravilno. Ostali so dobili po pol točke, ker so del naloge 

pravilno pretvorili, niso pa znali izračunati. 

Dvanajsta naloga (priloga B, str. 4): 2 točki 

Pri nalogi s prostorninskimi merskimi enotami se znanje ni bistveno izboljšalo. 22 % učencev 

je doseglo več točk kot prvič in ravno toliko manj. Nalogo je pravilno rešil en učenec več kot 

na preverjanju predznanja. Tokrat je nalogo pravilno rešilo 65 % učencev, eden ni dobil 

nobene točke. Tudi tu so dobili po pol točke za račun, pravilen seštevek, pretvarjanje in 

odgovor. 

Trinajsta naloga (priloga B, str. 4): 2 točki 

Glede na to, da je bila to ena izmed najtežjih nalog, so učenci tu bistveno izboljšali rezultate 

iz uporabe časovnih merskih enot. 22 % učencev (prvič le 4 %) jo je rešilo v celoti, vsi pa so 

dobili vsaj pol točke za pravilno zapisan račun. Večina (razen 9 %) je dosegla več točk kot na 

prvem preizkusu. Še vedno jim je težave povzročalo pretvarjanje časovnih merskih enot, 

čeprav jih je tokrat 48 % vedelo, kako to naredijo, a se jih je pri tem 26 % zmotilo, zaradi 
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težav z deljenjem z dvomestnim številom. 35 % učencev je pravilno seštelo čas potovanja, 

vendar ga niso znali ustrezno pretvoriti. Dobili so eno točko. 

Na drugem preizkusu znanja so bili učenci najbolj uspešni pri tretji nalogi, kjer so zapisali 

poklice, ki pri svojem delu uporabljajo merske enote. Zelo dobro so reševali tudi ostali dve 

nalogi, ki sta preverjali znanje o pomembnosti in uporabnosti merskih enot za vsakdanje 

življenje, ter pri vseh treh nalogah z denarnimi enotami. Najslabše so rešili nalogo z 

dolžinskimi merskimi enotami, ker je bila tokrat zahtevnejša. To je bila tudi edina naloga, pri 

kateri so na drugem preizkusu dosegli slabše rezultate. Pretvarjati so morali med tremi 

merskimi enotami (m, dm in cm), na prvem preizkusu pa le med metrom in centimetrom. 

Obstaja možnost, da so bili nekateri učenci nenatančni ter so spregledali, da morajo rezultat 

spremeniti v tretjo enoto, torej v decimetre. Iz istega razloga so ponovno slabo rešili enajsto 

nalogo, pri kateri so računali, koliko kilogramov moke je shranjene doma. Rezultat so morali 

spremeniti iz kilogramov ali gramov v dekagrame. 

Graf 6: Primerjava uspešnosti prvega in drugega preizkusa po posameznih nalogah 

 

Pri večini nalog so učenci na drugem preizkusu dosegli več točk. Največji napredek je bil pri 

enajsti nalogi z merskimi enotami za maso, pri zapisu zneskov z decimalnim zapisom (peta 
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naloga) in pri računanju časa potovanja (trinajsta naloga). Napredka ni bilo zaznati pri izbiri 

kovancev za plačilo zneska (četrta naloga), vendar je bila ta naloga že prvič odlično rešena. 

Prav tako ni bilo napredka pri nalogi z različnimi merskimi enotami (šesta naloga). Znotraj te 

naloge je bilo nekaj primerov lažjih, nekaj pa težjih kot na prvem preizkusu.  

Tabela 11: Primerjava uspešnosti prvega in drugega preizkusa znanja po posameznih nalogah 

ZAP. ŠT. 
NALOGE PODROČJE 

1. PREIZKUS 2. PREIZKUS 

RAZLIKA 

UREDITEV 
NALOG 

GLEDE NA 
NAPREDEK 
UČENCEV 

USPE-
ŠNOST 

UREDITEV 
NALOG 

PO USPEŠ-
NOSTI 

USPE-
ŠNOST 

UREDITEV 
NALOG 

PO USPE-
ŠNOSTI 

1. uporabnost 84,78 % 3. 93,48 % 3. 8,70 % 9 
2. uporabnost 75,00 % 5. 92,39 % 4. 17,39 % 5. 
3. uporabnost 88,04 % 2. 96,74 % 1. 8,70 % 8. 
4. denar 95,65 % 1. 95,65 % 2. 0 11. 
5. denar 44,56 % 11. 78,26 % 6. 33,70 % 2. 

6. različne 
merske enote 68,12 % 8. 68,12 % 9. 0 12. 

7. denar 75,54 % 4. 86,41 % 5. 10,87 % 6. 
8. dolžina 71,74 % 6. 36,95 % 13. – 34,79 % 13. 
9. masa 59,78 % 9. 69,56 % 8. 9,78 % 7. 

10. čas 45,65 % 10. 64,13 % 10. 18,48 % 4. 
11. masa 5,43 % 13. 45,65 % 12. 40,22 % 1. 
12. prostornina 71,74 % 7. 78,26 % 7. 6,52 % 10. 
13. čas 32,61 % 12. 63,04 % 11. 30,43 % 3. 

 

Pri primerjanju napredka glede na različna področja merskih enot (graf 7), je bil velik 

napredek opazen pri nalogah z merskimi enotami za maso in čas. Znanje se je malo izboljšalo 

še pri denarnih in prostorninskih enotah. Iz tega sklepam, da se je učni pristop s poudarkom 

na utrjevanju količinskih predstav in utrjevanju pretvarjanja merskih enot s pomočjo 

didaktičnih iger izkazal koz učinkovit pristop pri izboljšanju učenčevega znanja. Za dolžinske 

merske enote pa napredka ne morem določiti, ker so bile naloge zahtevnejše in jih ni mogoče 

primerjati s prvim preizkusom. Te enote smo zaradi dokaj dobrih prvih rezultatov ponovili 

nekoliko hitreje, hkrati pa smo pretvarjanje med tremi enotami utrjevali le na enajsti nalogi iz 

prvega preizkusa. Možno je, da je bilo toliko napačnih odgovorov tudi zaradi nenatančnega 

branja navodil. Po učnem pristopu se učenci tudi bolje zavedajo pomembnosti in uporabnosti 

merskih enot za vsakdanje življenje, saj so na drugem preizkusu znali našteti več primerov 

uporabe merskih enot v vsakdanjem življenju in različnih poklicih, ki smo jih navedli tekom 

učnega pristopa. 
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Graf 7: Primerjava uspešnosti prvega in drugega preizkusa po posameznih področjih 

 

 

 

2.5.4 Pregled hipotez 

Tako s prvim kot z drugim preizkusom sem potrdila drugo hipotezo (H 2): učenci najboljše 

rešujejo naloge z denarnimi enotami. Pri teh enotah so najbolje obvladali izbiro kovancev 

za plačilo zneska (četrta naloga). Nekoliko več napak se je pojavilo pri štetju denarja in 

decimalnem zapisu (peta naloga), največ težav pa so imeli pri seštevanju zneskov v 

decimalnem zapisu (sedma naloga). Na drugem preverjanju znanja so rezultate izboljšali, tako 

da napak skorajda ni bilo več. 

S preverjanjem predznanja sem ugotovila, da imajo učenci resnično težave pri pretvarjanju 

(šesta naloga) in uporabi merskih enot v besedilnih nalogah (od 8. do 13.). Slednje jim je 

povzročalo težave zaradi nerazumevanja besedila, kar smo na drugem preizkusu rešili z 

dodatno individualno razlago naloge, če so to želeli. Najpogostejše napake so bile zaradi 

težav z velikostnimi predstavami, katera enota je večja (npr. g ali dag), in nepoznavanja 

pretvornikov (npr. 1 kg = 100 dag, 1 hl = 100 l, 1 h = 60 min itn.), čeprav učenci vedo, da je 

najpogosteje pretvornik deset. Po učnem pristopu so učenci svoje znanje izboljšali in utrdili, 

vendar sem še vedno zaznala številne napake. Največ se jih pojavlja pri merskih enotah za 
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maso in čas. S temi ugotovitvami lahko potrdim prvo hipotezo (H 1): učenci imajo težave pri 

uporabi in pretvarjanju merskih enot za čas, maso, prostornino in dolžino. 

Po učnem pristopu je bil opazen največji napredek pri pretvarjanju merskih enot za maso in 

čas. Tema področjema smo med učnim pristopom namenili največ utrjevanja iz pretvarjanja 

merskih enot in utrjevanja količinskih predstav s primeri iz vsakdanjega življenja, saj je 

preverjanje predznanja pokazalo, da je prav tu največ težav in nerazumevanja. K izboljšanju 

znanja so gotovo pripomogle tudi konkretne dejavnosti iz merjenja (tehtanje predmetov). 

Učenci so izboljšali svoje znanje tudi na področju prostorninskih merskih enot. Tega pa zaradi 

neprimerljivosti šeste ter osme naloge na prvem in drugem preizkusu ne morem dokazati za 

dolžinske merske enote in zato tudi ne morem v celoti potrditi tretje hipoteze (H 3), ki je 

predpostavljala, da bodo učenci svoje znanje pretvarjanja merskih enot za čas, maso, 

prostornino in dolžino po izvedenem učnem pristopu izboljšali. Učenci so izboljšali svoje 

znanje pretvarjanja merskih enot za maso, čas in prostornino. 

S prvimi tremi nalogami na preizkusih sem preverjala, če se učenci zavedajo uporabnosti 

merskih enot za vsakdanje življenje. Izkazalo se je, da učenci vedo, da merske enote 

uporabljamo vsak dan pri različnih opravilih in da jih pri svojem delu uporabljajo tudi številni 

poklici, vendar je bilo zaznati, da odgovori izvirajo le iz njihovih izkušenj. Po učnem pristopu 

se je raznolikost odgovorov razširila. Učenci so našteli več in različnejše poklice ter primere 

uporabe merskih enot na delovnem mestu oz. v vsakdanjem življenju. Prav tako se je 

povečalo število učencev, ki vedo, da merske enote uporabljamo vsakodnevno. Peta hipoteza 

(H 5): učenci bodo po izvedenem učnem pristopu poznali nove vidike uporabnosti vsebin 

iz merjenja za vsakdanje življenje, se tako potrdi. Ovržemo pa četrto hipotezo (H 4): učenci 

premalo poznajo uporabnost merskih enot v vsakdanjem življenju, ker rezultati pri prvih 

treh nalogah niso bili slabi, odgovori pa so bili nad pričakovanji. 
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2.6 POVZETEK UGOTOVITEV 
Namen raziskave je bil, da izboljšam ter utrdim učenčevo znanje o pretvarjanju merskih enot 

s pomočjo učnega pristopa ter tudi učiteljem približam vsebine iz merjenja in jim podam 

nekatere nove poglede in razumevanja poučevanja vsebin s področja pretvarjanja in uporabe 

merskih enot. 

S preverjanjem predznanja in povprečjem ocene 2,5 sem potrdila trditve, da je merjenje 

(natančneje pretvarjanje) zahtevnejša snov pri pouku matematike. Učenci se zavedajo 

pomembnosti in uporabnosti merskih enot za vsakdanje življenje, vendar je poznavanje 

primerov iz vsakdanjega življenja omejeno na njihove izkušnje. Prav zato se pojavljajo težave 

pri tistih merskih enotah, ki jih učenci sami ne uporabljajo oz. jih ne uporabljajo pogosto (npr. 

hl, t...). Težave imajo s predstavljivostjo, kako velika je posamezna enota in kaj je večje oz. 

manjše. Za rešitev teh vprašanj se je med raziskavo dobro izkazal učni pristop, pri katerem 

učitelji uporabljajo čim različnejše primere iz vsakdanjega življenja (npr. 1 t je težek manjši 

avto, 1 hl je lahko prostornina akvarija) ter opominjanje na te primere tudi med utrjevanjem 

znanja, če se pojavijo težave.  

Pri ugotavljanju napredka sem ugotovila, da se je po učnem pristopu povprečje dvignilo za 10 

%. Večina učencev je svoje znanje izboljšala, četrtina vseh učencev pa je rezultate preizkusa 

izboljšala za dve oceni. Največji napredek je bil dosežen pri merskih enotah za maso in čas, 

uspeh pa se je izboljšal tudi pri nalogah z denarnimi in prostorninskimi enotami. Po 

izvedenem učnem pristopu poznajo učenci nove vidike uporabnosti vsebin iz merjenja za 

vsakdanje življenje. 

Didaktične igre so se odlično izkazale pri utrjevanju pretvarjanja merskih enot. Tako pri 

kartah, spominu kot pri dominah povsod so bile rešitve zapisane, potrebno je bilo poiskati 

ustrezen par. Ker so se vzorci oz. postopki za pretvarjanje merskih enot ponavljali, so učenci 

med igro ugotovili, da morajo pri pretvarjanju merskih enot dodajati oz. odvzemati ničle 

(najpogosteje eno ničlo) ali pa deliti oz. množiti s šestdeset, če pretvarjajo časovne merske 

enote. Za tiste, ki jim to še ni dovolj razumljivo in potrebujejo več ponazoritev ali pa si 

pretvornike lažje zapomnijo, če sami pišejo, so uporabne tabele. Pomembno je, da učitelj 

dobro razloži, kako se jih uporablja. Učenci si jih lahko sami narišejo in jih izpolnjujejo med 

ponavljanjem, pri pisanju preizkusov ali pa kasneje v življenju. Lahko pa jih v šoli že 

napisane razdeli učitelj, učenci pa vanje vstavljajo le števila. 



 
Šimonka, A. (2014). Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih. Diplomsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

~ 45 ~ 
 

Merske enote lahko naredimo bolj uporabne v besedilnih in problemskih nalogah. S tem jih 

povežemo še z ostalimi matematičnimi vsebinami (najpogosteje z računskimi operacijami) ali 

pa povežemo različne merske enote med seboj (npr. čas in dolžino, maso in denar). Čeprav je 

slednje v nižjih razredih zaradi težavnosti manjkrat uporabljeno, je prav, da učence s tem vsaj 

seznanimo pri obravnavi snovi. Naštejemo lahko različne primere: pri športni vzgoji merimo 

hitrost, ki je izražena v m/s, v trgovini plačamo jabolka glede na težo (€/kg), na črpalki 

plačamo gorivo glede na količino natočenega goriva (€/l) idr. S temi načini poučevanja učitelj 

poveže merjenje z realnim življenjem, da postanejo vsebine zanimivejše in uporabnejše. 
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ZAKLJUČEK 

Usvajanje merjenja je zelo abstraktna operacija, zato mora izhajati iz učenčevih izkušenj. 

Boljšo predstavljivost dosežemo z uporabo primerov iz vsakdanjega življenja, potrebno pa je 

tudi veliko utrjevanja. Za to je zelo primerna uporaba didaktičnih iger ter reševanje 

matematičnih problemov. Zavedati se moramo, da so učenci različni. Potrebujejo različne 

ponazoritve in nekateri več, drugi manj vaj. Uporaba merskih enot je zelo široka, vendar 

odvisna od potreb posameznika. Največ težav povzroča pretvarjanje merskih enot, pri tem pa 

učencem lahko pomagamo tudi s tabelami. 

Namen raziskave, da izboljšam in utrdim učenčevo znanje o pretvarjanju merskih enot s 

pomočjo učnega pristopa, ki je zajemal tudi didaktične igre, je bil dosežen. Učenci so po 

predstavitvi številnih primerov iz vsakdanjega življenja in po igranju didaktičnih iger z 

merskimi enotami svoje znanje izboljšali. Z velikim številom najrazličnejših primerov sem 

dosegla boljšo predstavljivost o velikosti posameznih merskih enot. S problemskimi nalogami 

je snov postala uporabnejša, z didaktičnimi igrami pa ure bolj zanimive. 

S preizkusoma znanja sem ugotovila, da imajo učenci največ težav pri pretvarjanju merskih 

enot za maso in čas, najmanj pa z denarnimi merskimi enotami. Ti rezultati mi bodo v pomoč 

pri načrtovanju ur, saj sedaj vem pri katerih merskih enotah je potrebno več ponazoritev ter 

utrjevanja. Z uporabljenim učnim pristopom so učenci spoznali nove vidike uporabnosti 

vsebin iz merjenja za vsakdanje življenje in snov bolje utrdili, zato bom uporabljene primere, 

postopke, naloge in didaktične igre uporabljala tudi v prihodnje. 
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Kriterij:    1 = 0 – 14,5;     2 = 15 – 18,5;    3 = 19 – 22,5;    4 = 23 – 26,5;    5 = 27 – 30   1 

 

PREIZKUS ZNANJA: merske enote 

PRILOGE 

1. Kako pogosto ljudje v življenju uporabljamo merske enote? Obkroži  1 odgovor! 

a) vsak dan 

b) pogosto ( večkrat na teden) 

c) včasih (manj kot 5-krat na mesec) 

d) redko (do 10-krat na leto) 

e) nikoli           

/1 

2. Opiši čim več primerov (vsaj 4) iz vsakdanjega življenja, kdaj ti in tvoji starši 

uporabljate merske enote. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

/2 

3. Naštej čim več (vsaj 4) poklicev, ki pri svojem delu uporabljajo merske enote. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

/2 

4. S katerimi kovanci bi kupil sladoled, ki stane 0,64 €? Obkroži kovance, ki jih 

potrebuješ. 

                

            

/1 
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5. Preštej bankovce in kovance. Pod denarjem zapiši zneske z evri v decimalnem zapisu. 

 

b) 

 

  

/2 

6. Dopolni povedi. 

• Tim je visok 1 m 36 cm. To je ______ cm. 

• Postelja je dolga 20 dm. Lahko bi zapisali, da je postelja dolga ______ m 

• Pot od šole do doma je dolga 2740 m. To je ______ km ______ m. 

• Zdravnik je zapisal, da je dojenček dolg 530 mm. Oče pa govori, da je dolg 53 

cm. Ali je to enako? ______. 

• Lara je za darilo dobila 15 dag čokolade. Na čokoladi piše, da tehta ______ g. 

• Nik je tekel 197 s. To je _____ min _____ s. 

• Film traja 1 h 29 min. To je ______ min. 

• V cisterno lahko steče 1 hl 790 l deževnice. To je ________ l vode. 

• Mama je naredila 168 dl breskovega soka. Torej bo do vrha napolnila ______ 

litrskih steklenic. Zadnja steklenica ne bo polna. V njej bo le  _____ dl soka. 

/6 
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7. Izračunaj zneske in zapiši rezultate. 

   3,25 €     19,36 €     99,99 €   127,39 € 

+ 8,30 €  + 13,56 €  – 13,53 €  – 35,46 € 

 

/4 

8. Julij je bil v prvem razredu visok 1 m 17 cm. Sedaj je visok 1 m 46 cm. Torej je v  

petih letih zrastel za ______ cm. 

Račun: 

 

/2 

9. Vlak ima pripetih 8 vagonov. Na vsakem je naloženo 500 kg premoga. Torej pelje 

vlak ______ t premoga. 

Račun: 

 

/2 

10. Iz Škofljice odpelje vlak ob 6.48. Do Ljubljane vozi 15 min. V Ljubljano pride ob 

________. 

Račun: 

/2 
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11. V kleti je shranjeno 6 kg pšenične, 2 kg ržene in 490 g koruzne moke. Torej imamo 

doma ________ dag moke.  

Račun: 

 

/2 

12. Babica je iz trgovine prinesla 4 l mleka. Za palačinke je porabila 5 dl, za kruh 7 dl, 

vnuk pa je spil 2 dl. Ostalo je še ______ l ______ dl mleka. 

Račun: 

 

/2 

13. Manca je potovala v Avstralijo. Najprej se je vozila 3 h 28 min z avtom, nato 15 h 47 

min z letalom, potem 6 h 13 min z avtobusom in na koncu je še 52 min hodila peš. 

Koliko časa je potovala vse skupaj (koliko dni, ur in minut)? 

Račun: 

 

/2 Odgovor:  
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Kriterij:    1 = 0 – 14,5;     2 = 15 – 18,5;    3 = 19 – 22,5;    4 = 23 – 26,5;    5 = 27 – 30   1 

 

PREIZKUS ZNANJA: merske enote 

 

1. Kako pogosto ljudje v življenju uporabljamo merske enote? Obkroži  1 odgovor! 

f) vsak dan 

g) pogosto ( večkrat na teden) 

h) včasih (manj kot 5-krat na mesec) 

i) redko (do 10-krat na leto) 

j) nikoli           

/1 

2. Opiši čim več primerov (vsaj 4) iz vsakdanjega življenja, kdaj ti in tvoji starši 

uporabljate merske enote. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

/2 

3. Naštej čim več (vsaj 4) poklicev, ki pri svojem delu uporabljajo merske enote. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

/2 

4. S katerimi kovanci bi kupil sladoled, ki stane 1,25 €? Obkroži kovance, ki jih 
potrebuješ. 

                 

                   

/1 



PRILOGA B 

13. 6. 2013 IME IN PRIIMEK:                                                                          TOČKE:                       OCENA: 
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5. Preštej bankovce in kovance. Pod denarjem zapiši zneske z evri v decimalnem zapisu. 

  

 

 
 

/2 

6. Dopolni povedi. 

• Najvišja žirafa meri do 5 m 80 cm. To je ______ dm. 

• Najdaljše kače zrastejo tudi do 80 dm. Lahko bi zapisali, da merijo ______ m 

• Pija prehodi od doma do glasbene šole 1490 m. To je ______ km ______ m. 

• Kengurujevi mladiči so ob skotitvi dolgi manj kot 2 cm. Torej merijo manj kot 

______ mm. 

• Odrasli ježi tehtajo do 150 dag. To je ______ g. 

• Risanka traja 406 s. To je _____ min _____ s. 

• Jaka je potoval 3 dni 17 h. To je ______ h. 

• Gasilci so iz kleti izčrpali 9 hl 8 l deževnice. To je ________ l vode. 

• Babica je naredila 54 dl bezgovega sirupa. Torej bo do vrha napolnila ______ 

litrskih steklenic. Zadnja steklenica ne bo polna. V njej bo le  _____ dl sirupa. 

/6 
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7. Izračunaj zneske in zapiši rezultate. 

    11,57 €     89,33 €     19,00 €   143,76 € 

+ 42,16 €  + 23,17 €  – 13,56 €  – 54,04 € 

 

/4 

8. Stari vrt je bil dolg 6 m 90 cm, novi pa meri 9 m 70 cm. Torej so ga novi lastniki 

podaljšali za ______ dm. 

Račun: 

 

/2 

9. Ladja ima naloženih 5 zabojnikov. V vsakem je 600 kg tovora. Torej pelje ladja 

______ t tovora. 

Račun: 

 

/2 

10. Avtobus odpelje iz Ljubljane ob 6.40. Do Kopra vozi 1 h 54 min. V Koper pride ob 

________. 

Račun: 

/2 
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11. V kleti je shranjeno 5 kg krompirja, 4 kg zelja in 960 g korenja. Torej imamo doma 

________ dag zelenjave.  

Račun: 

 

/2 

12. Oče je v trgovini kupil 10 l mleka. Prvi dan so ga porabili 18 dl, drugi dan 7 dl in tretji 

dan 23 dl. Ostalo je še ______ l ______ dl mleka. 

Račun: 

 

/2 

13. Družina Novak je odšla na dopust s kolesi. Prvi dan so vozili 3 h 20 min, drugi dan že 

4 h 45 min, tretji dan 6 h 10 min, četrti dan le 1 h 50 min in peti dan 9 h 35 min. 

Koliko časa so kolesarili (koliko dni, ur in minut)? 

Račun: 

 

/2 Odgovor:  
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UČNA PRIPRAVA 

 

Študentka: Ajda Šimonka Mentorica: Draga Košak  

Šola: OŠ Škofljica Razred: 4. a  

Predmet: matematika Datum: 10. in 12. 6. 2013  

Učna tema: merjenje 
Učni cilji: 
učenci: 

• pretvarjajo merske enote 
• pretvarjajo merske enote s pomočjo 

didaktičnih iger, 
• računajo z merskimi enotami, 
• rešujejo besedilne naloge ob 

primerih iz vsakdanjega življenja, 
• najdejo smiselnost uporabe merskih 

enot v vsakdanjem življenju in v 
različnih poklicih, 

• zapisujejo denarne vrednosti z 
decimalnim zapisom, 

• seštevajo in odštevajo denarne 
vrednosti. 

 

Učna enota: merske enote 

Učne metode: razgovor, razlaga, praktično delo, 

grafično delo, urjenje, didaktična igra. 

Učne oblike: frontalna, skupinska. 

Učna sredstva in učni pripomočki: PP 

projekcija, tabele za pomoč pri pretvarjanju, 

didaktične igre (Schubitrix: dolžina, masa, čas; 

črni Peter: prostornina; spomin: različne 

količine), zvezek, svinčnik, kuhinjska tehtnica, 

merilni vrč, moka, 2 plastenki vode, 2 steklenici, 

čokolada, vrečka sladkorja, bombon, čokoladni 

jajček, kozarec. 

Viri in literatura: 

• Cotič, M. (et al.): Svet matematičnih čudes 4. Kako poučevati matematiko v 4. razredu 

devetletne osnovne šole: priročnik. Ljubljana: DZS, 2005. 

• Perat, A. (2006). Štejemo in računamo z evri: delovni priročnik od tretjega do šestega 

razreda osnovne šole. Ljubljana: Jutro. 

• Vidmar, M. in Žugič Jurman, R. (2007). Znam za več, matematika: Merske enote in 

denar. Ljubljana: Rokus, Klett. 

Opombe: 

• 4 šolske ure (2 uri na dan). 

Priloge: 

• pravila iger, 

• izročki PP projekcije. 
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Podrobnejši opis poteka ure 

UVODNA MOTIVACIJA 

Učencem povem, kako bodo potekale te štiri ure. Pokažem jim veliko vrečo s pripomočki, ki 

jih bomo uporabljali med uro, in jo postavim na mizo pred tablo, da jo vsi vidijo. Povem jim, 

da bomo pretvarjanje merskih enot utrjevali z igrami.  

OSREDNJA DEJAVNOST 

Pripravim PP projekcijo in učencem naročim, naj sodelujejo z dvigovanjem rok, vendar naj 

počakajo, da jih pokličem. Ob PP projekciji jih sprašujem, kaj merimo (str. 2), kako izmerjeno 

zapišemo: z merskim številom in mersko enoto (str. 3) ter naštejemo vse merske enote, ki jih 

poznajo (str. 4). 

Vse skupaj pa ponovimo s predstavami o merskih enotah, večinoma ob fotografijah, nekatere 

pa tudi praktično. Pri dolžini (str. 5) učence vprašam, koliko je 1 km. Povem jim primer, da je 

1 km razdalja od njihove šole do pošte. Vprašam jih še po primerih ostalih dolžinskih enot, 

nato pa jih pokažem na svojem telesu. Zatem učenci naštejejo primere uporabe dolžinskih 

enot v vsakdanjem življenju in v poklicih, sama pa dodam še nekaj novih, ki jih niso omenili 

(str. 6). Nato frontalno rešimo naloge iz preizkusa (str. 7). Za reševanje nalog kličem učence, 

ki so imeli pri tej nalogi težave. Med reševanjem jim pomagam in razlagam, kako pridejo do 

rešitve. Te zapisujem na tablo, učenci pa popravo pišejo v zvezke. Pri reševanju nalog jim 

pretvarjanje merskih enot razložim še s pomočjo tabel (povem jim, kam morajo vpisovati 

števila in kje najdejo rešitev za posamezen primer iz nalog iz preizkusa).  

Pri ponavljanju enot za maso pokličem k mizi pred tablo učenca (največ 3, če odgovor ne bo 

pravilen), da uredijo sestavine in pripomočke iz vreče od najlažje do najtežje (1 kg moke, 7,5 

dl plastenko vode, 3,3 dl steklenico vode, 100 g čokolado, 10 g vrečko sladkorja, 1 g bombon 

in 1 g čokoladni jajček). Zadnji učenec preveri ureditev živil s tehtanjem s kuhinjsko tehtnico. 

Nato jim pokažem primere za posamezne merske enote na slikah (str. 9). Učenci naštejejo 

primere uporabe merskih enot za maso (str. 10), dodam nekaj novih primerov, potem pa 

frontalno rešimo naloge iz preizkusa (str. 11). 

Predstave o prostornini obnovimo s primerjanjem količin v različnih posodah (1 l merilna 

posoda, 7,5 dl štirioglata steklenica vode, 0,5 l plastenka vode, 0,33 dl steklenica vode, 1 dl 

kozarec). Tudi tu pokličem do 3 učence za ureditev, pravo rešitev pa na koncu demonstriram 
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sama s prelivanjem v merilno posodo. Predstave utrjujemo tudi ob slikah (str. 13). Naštejemo 

primere uporabe prostorninskih merskih enot (str. 14) in rešimo naloge (str. 15). 

Učence sprašujem (str. 17), koliko mesecev in koliko dni ima eno leto, koliko dni ima en 

mesec, koliko sekund ima minuta... Nato naštejemo primere uporabe časovnih enot (str. 18) in 

rešimo naloge (str. 19). 

Učence vprašam, koliko centov potrebujemo, če želimo kovance zamenjati za en evro. Potem 

jim pokažem 4 primere (str. 20) različnih bankovcev in kovancev  na projekciji ter pokličem 4 

učence, da jih preštejejo in rešitev zapišejo na tablo. Preverim, če so rešitve pravilne, nato pa 

pokličem učenca, ki prva dva zneska sešteje (piše na tablo), drugega učenca pa pokličem, da  

druga dva zneska odšteje. Opozorim jih na napake, ki so jih delali na preizkusu. Na koncu jih 

vprašam, kje vse se srečujemo z denarjem (str. 21). 

ZAKLJUČNA DEJAVNOST (drugi dan) 

Razdelim jih v 6 skupin po 4 (ena skupina so trije učenci), glede na njihovo predznanje. Tiste, 

ki so preizkus znanja reševali najbolje, jih dam skupaj, tiste, ki so bili najslabši pa v drugo 

skupino. Ostale porazdelim v skupine glede na doseženo število točk.  

Učencem razdelim igre s pravili (pravila so napisana na priloženem listu) ter jih tudi razložim. 

Učencem z največ predznanja dam igro s časom, tistim, ki so imeli največ težav pa karte s 

prostorninskimi enotami. Učence opozorim na ustrezno in previdno ravnanje z igrami, 

naročim jim tudi, da me opozorijo ko končajo, da določim menjavo. Vsaka skupina igro 

pospravi tako, kot jo je dobila na začetku. Učencem z učnimi težavami razdelim tabele 

natisnjene na listu, da si pomagajo pri pretvarjanju. 

Med igranjem hodim od skupine do skupine in jim po potrebi pomagam. Igre črni Peter in 

spomin se bodo hitreje zaključile (5 min na igro, za igre Schubitrix pa bodo meli na voljo več 

časa oz. pri vsaki igri bomo počakali, da jo dokončajo).  

Učence opozorim, ko je ure konec, da zaključijo z igranjem in igre pospravijo. 

Povprašam jih, če so jim bile igre všeč, kaj jim je bilo najlažje oz. katera igra se jim je zdela 

najbolj zahtevna. 
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PRAVILA IGER: 

 

SCHUBITRIX 

Na začetku si igralci razdelijo domine (vsak po 4 domine), ostale pa pustijo na kupčku 

obrnjene s hrbtno stranjo navzgor. Zgornjo domino s kupčka se obrne in ta predstavlja 

začetek. Prvi igralec lahko položi svoje domine poleg te, če se ujemajo, sicer pa vzame 

zgornjo domino s kupčka in pogleda če je ustrezna. Če nima nobene ustrezne domine, igro 

nadaljuje naslednji igralec. Zmaga tisti, ki prvi položi vse domine. Igra je končana, ko so 

vse domine povezane v celoto in predstavljajo točno določen lik: 

DOLŽINA    MASA          ČAS 

     
 

ČRNI PETER 

Na začetku igralci premešajo karte in si jih razdelijo. Izločijo vse pare. Igralec, ki začne, 

vleče karto pri naslednjemu igralcu ter pogleda, če ima par. Če ga ima, ga izloči, drugače 

pa karto obdrži in igro nadaljuje naslednji igralec. Zmaga tisti, ki zbere največ parov. Če se 

zgodi, da ima več igralcev isto število parov, potem zmaga tisti, ki ima karto brez para. 

 

SPOMIN 

Pri tej igri se vse karte položijo na mizo s hrbtno stranjo navzgor. Igralci iščejo pare, tako 

da vedno obrnejo po dve karti: eno z belo in drugo z rdečo hrbtno stranjo. Če najdejo par 

ga spravijo k sebi, sicer karti obrnejo navzdol in igro nadaljuje naslednji igralec. Zmaga 

tisti, ki zbere največ parov. 
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REZULTATI PREIZKUSOV 

 Prvi preizkus Drugi preizkus 

Zap. št. učenca Št. točk % Ocena Št. točk % Ocena 

1 11,5 38,33 % 1 10 33,33 % 1 

2 13 43,33 % 1 22 73,33 % 3 

3 13 43,33 % 1 19,5 65,00 % 3 

4 14 46,67 % 1 22,5 75,00 % 3 

5 14,5 48,33 % 1 20 66,67 % 3 

6 15 50,00 % 2 15,5 51,67 % 2 

7 16 53,33 % 2 16 53,33 % 2 

8 16,5 55,00 % 2 19,5 65,00 % 3 

9 17 56,67 % 2 25 83,33 % 4 

10 18 60,00 % 2 21,5 71,67 % 3 

11 18 60,00 % 2 22 73,33 % 3 

12 18,5 61,67 % 2 17,5 58,33 % 2 

13 19 63,33 % 3 23,5 78,33 % 4 

14 20 66,67 % 3 25,5 85,00 % 4 

15 21 70,00 % 3 24 80,00 % 4 

16 22 70,00 % 3 27,5 91,67 % 5 

17 22 73,33 % 3 22,5 75,00 % 3 

18 22,5 75,00 % 3 24,5 81,67 % 4 

19 23,5 78,33 % 4 25 83,33 % 4 

20 23,5 78,33 % 4 25 83,33 % 4 

21 24 80,00 % 4 22,5 75,00 % 3 

22 24 80,00 % 4 26,5 88,33 % 4 

23 25 83,33 % 4 27 90,00 % 5 

M 18,76 62,39 % 2,48 21,93 73,12 % 3,3 

Me 18,5 61,67 % 2 22,5 75,00 % 3 

Mo 

13 

18 

22 

23,5 

24 

43,33 % 

60,00 % 

70,00 % 

78,33 % 

80,00 % 

2 
22,5 

25 

75,00 % 

 83,33 % 
3 
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