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POVZETEK 

Podaljšano bivanje (v nadaljevanju PB) je oblika vzgojno-izobraževalnega varstva, ki jo 

učenci prostovoljno oz. glede na odločitev staršev obiskujejo po pouku. Učitelji, vodstvo šole 

in starši vlogi učitelja podaljšanega bivanja pripisujejo zelo različno vrednost. Nekateri so 

mnenja, da je podaljšano bivanje namenjeno le kosilu, opravljanju domače naloge in 

razvedrilu. Vendar je PB lahko veliko več kot samo to. Kako kakovostno organizirati čas in 

dejavnosti v podaljšanem bivanju? Kako učence motivirati za pisanje domače naloge? Kako 

jih motivirati za še dodatno učno delo in hkrati doseči, da bodo v podaljšanem bivanju 

zadovoljni? Kaj učence pritegne in jih dela radovedne? Vse to so vprašanja, ki si jih zastavi 

skoraj vsak učitelj na začetku svojega dela in tekom poučevanja.  

Postavila sem si cilja, da bom učence v oddelku podaljšanega bivanja poskušala na različne 

načine motivirati, da bodo domačo nalogo pisali vestno in z veseljem ter da bodo v času 

podaljšanega bivanja še dodatno utrjevali matematične vsebine. Zakaj ravno ti dve vsebini? 

Domača naloga je del vsakdanjika in prav je, da učenci čim prej začutijo pomen domače 

naloge. Z rednim opravljanjem naloge se že sproti veliko naučijo, utrdijo snov in s tem 

pridobivajo delovne (učne) navade. Matematiko sem želela približati skozi igro, ker se 

zavedam, da je igra naravna potreba otrok in zato obvezen dodatek pri pouku oz. drugi obliki 

vzgojno-izobraževalnega varstva. Uporabiti je bilo treba tako imenovane didaktične igre. To  

je zvrst igre, ki je prilagojena izobraževalnim namenom, kar pomeni, da so cilji, ki jih želimo 

skozi igro doseči, vnaprej jasno načrtovani. Zanemariti ne smemo vzgojnih ciljev, ki so prav 

tako pomembni in jih prek igre razvijamo (npr. upoštevanje pravil, sodelovanje v skupini, 

naučiti se prenesti poraz itd.). 

Namen magistrskega dela je bilo ugotoviti, ali bodo ponujene matematične didaktične igre 

učence podaljšanega bivanja pritegnile in v kolikšni meri lahko z igro realiziramo zastavljene 

matematične cilje ter na kakšen način učence motivirati za pisanje domačih nalog. Zanimalo 

me je tudi, ali se uspešno opravljanje domačih nalog povezuje z motivacijo za dodatno 

zaposlitev (izborom matematičnih didaktičnih iger). 

V teoretičnem delu sem tako na kratko predstavila vsebine: matematika kot učni predmet v 3. 

razredu, domače naloge, motivacija, igra in koncept podaljšanega bivanja. V nadaljevanju so 

v praktičnem delu magistrskega dela predstavljene izbrane matematične didaktične igre. 

Raziskovalni del je sestavljen iz dveh delov, najprej so zapisane analize iger in opravljanje 

domače naloge glede na moja opažanja in pogovore z učenci, v drugem delu pa so 

predstavljeni rezultati ankete, ki so jo rešili učenci ob zaključku raziskave (po obdelavi vsebin 

z igro). 

Evalvacija dela in analiza anketnih vprašalnikov sta pokazali, da je didaktična igra kot 

motivacijsko sredstvo za utrjevanje matematičnih vsebin zelo primerna metoda. Učencem so 

bile igre všeč in si jih večina želi tudi v prihodnje. Prav tako sem ugotovila, da zunanja 

motivacijska sredstva za spodbujanje učencev pri opravljanju domačih nalog pripomorejo k 

večji motiviranosti in spremembi odnosa učencev do domače naloge. Opazila sem, da redno 

in vestno opravljanje domačih nalog ni povezano z motivacijo za dodatno učno delo, npr. 

izborom matematične didaktične igre. Ni res, da bi po igrah z učno vsebino posegali le 

uspešnejši učenci oz. učenci, ki so sicer bolj motivirani za učno delo.  

 



 

 

Ključne besede: 

Matematika v 3. razredu, podaljšano bivanje, motivacija, domače naloge, matematične 

didaktične igre. 



 

 

ABSTRACT 

Extended stay is a form of educational care, which is attended by students voluntarily or. 

depending on the decision of their parents, when school lessons end. Teachers, school 

management and parents, attach a different value to the role of the extended stay. Some think 

that the extended stay is meant only for eating lunch, doing homework and entertainment. 

Extended stay can be much more than that. How to organize quality time and activities,  how 

to motivate pupils to write homework, how to motivate them for further learning and work 

and at the same time try to achieve that students enjoy staying in the extended stay. These are 

all questions that are raised by almost every teacher at the beginning of their work and in the 

course of teaching. 

I set myself a goal, that I will try to motivate students in various ways, so they will write their 

homework diligently and at the same time try to  further strengthen the mathematical contents 

of school lessons. Why these two contents? Homework is a part of everyday life and it is right 

that the students feel the importance of homework as soon as possible. With regular task 

carried out they learn and obtain the working habbits.  

I wanted to approach mathematics through  game, because I am aware that learning through 

game is a natural need of children and therefore mandatory appendix in the classroom or. 

other types of educational care. I  had to use the  so-called didactic games, because this is the 

type of game that is customized to educational practice, which means that the targets we want 

to achieve through the game, are clearly planned in advance. We must not neglect the 

educational goals, which are very important and should be developed through play (eg. 

Compliance with the rules, group participation, learning to cope with failure, etc.). 

The purpose of the master thesis was to figure out whether the offered mathematical didactic 

games attract students in extended overstay and to what extent can we realize the set  

mathematical goals and how to motivate students to do their homework. I was also interested 

in if  carrying out domestic tasks is anyhow associated with motivation for further 

employment (selection of mathematical didactic games). 

In the theoretical part I presented the contents: Mathematics as a learning subject in the 3rd 

grade, homework, motivation, play and the concept of extended stay. The following parts of 

this master thesis present selected mathematical didactic games. The research part of the 

thesis is composed of two parts, first the written analysis of games and doing homework are 

gathered, according to my observations and conversations with students (students' attitude 

towards homework, motivation, self-responsibility), while the second part presents the results 

of a survey that students filled up at the end of my study (after finishing play related 

contents). 

Evaluation of the work and analysis of the questionnaires showed that the didactical games 

are by all  means very suitable method as a motivational tool for the consolidation of 

mathematical contents. The pupils liked the games and most of them would like to more of it 

in the future. I can also ensure that the external motivational tools to encourage students to do 

their homework helps to boost motivation and change students' attitudes towards homework. 

However, I noticed that regular and conscientiously carrying out domestic tasks is not related 

to motivation for further learning process, for example by selecting a mathematical didactical 

game. It is also not true that only more succesfull  students are more eager to choose 

mathematical didactic games, which are more frequently motivated for learning process.  



 

 

 

Key words: Mathematics in the 3rd grade, extended stay, motivation, homework, 

mathematical didactic games
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UVOD 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega varstva, ki je še dokaj neraziskano 

področje v izobraževalnem sistemu. Razlog temu je zagotovo to, da kot taka oblika varstva ne 

obstaja v drugih državah, saj je pouk drugače časovno zasnovan in zato ni potrebe po tovrstni 

obliki. Zaradi tega razloga ni angleške ali druge tuje literature, ki bi nudila drugačen pogled, 

kot ga lahko zasledimo pri slovenskih avtorjih. Iz pripovedovanja starejših učiteljic sem 

izvedela, da podaljšanemu bivanju nekaj let nazaj niti niso pripisovali takšnega pomena in je 

bilo to zgolj samo varstvo otrok do prihoda staršev. Danes pa vse več staršev ostaja v službi 

dlje časa, zato so oddelki podaljšanega bivanja polni in učenci ostajajo v šoli tudi do poznih 

popoldanskih ur. Vloga podaljšanega bivanja se je morala spremeniti. Veliko je k temu 

prispevala dr. Silva Kos Knez, ki na tem področju aktivno deluje in postavlja norme za 

uspešno delovanje.  

Učitelji se zavedamo, da nikoli ne bomo mogli pritegniti čisto vseh otrok. Nekdo se bo vedno 

upiral, nekomu bodo zanimive le določene stvari. Pa vendar iščemo recept, kako vzbuditi 

pozornost pri čim večjem številu otrok, da bodo motivirani za delo. Motivacija je pojem in 

dejavnik, s katerim se že stoletja ukvarjajo misleci in raziskovalci. Dejstvo je, da skrivnega 

recepta ni. Imamo napotke, ideje, teoretično podlago - kaj je motivacija, kako jo lahko 

povišamo, kako se kažejo posledice itd. Ljudje pa smo si zelo različni med seboj in motivirajo 

nas različne stvari. Tako bo ena generacija učencev zelo motivirana za določeno temo ali igro, 

naslednjo leto pa učence druge generacije ta ista stvar ne bo pritegnila in bo učitelj potreboval 

drugačen motivacijski pristop, da jih bo spodbudil k učnemu delu.  

Dober poznavalec didaktike se zaveda, da je igra pomemben del otrokovega življenja. Kot 

metodo jo lahko uporabimo pri vseh šolskih predmetih in v vseh etapah poučevanja. Prednost 

takšnega načina učenja je v tem, da učenci prek igre pozabijo, da se učijo in zgolj uživajo v 

igri. Med igro so bolj motivirani za delo in na splošno delujejo bolj sproščeno.  

V teoretičnem delu magistrskega dela sem opredelila matematiko kot učni predmet v 3. 

razredu. Podrobneje so predstavljene učne vsebine, cilji in sodobni pristopi pri poučevanju 

matematike. Sledita poglavji o domačih nalogah, kjer sem spregovorila o pomenu, 

izvrševanju in preverjanju domačih nalog in motivaciji. Pri slednji sem opredelila, zakaj je 

motivacija pomembna, predstavila vrste motivacije in kakšno vlogo ima učitelj pri 

motiviranju. V četrtem poglavju obravnavam, zakaj je igra pomembna za otroka, kaj so 

didaktične igre, kateri so njihovi cilji in kakšno vlogo ima učitelj. V zadnjem poglavju sem 

predstavila, kaj je vključeno v koncept podaljšanega bivanja in kakšno vlogo ima učitelj v 

oddelku podaljšanega bivanja. V praktičnem delu je predstavljenih osem didaktičnih 

matematičnih iger, katere so preizkusili učenci 3. razreda OŠ Vižmarje Brod. V empiričnem 

delu so zapisane analize posamičnih iger, analiza opravljanja domačih nalog v PB-ju in 

rezultati ankete, ki so jo rešili učenci po zaključku obravnave vsebine z didaktičnimi igrami. 

Zanimalo me je, ali bodo pripravljene matematične didaktične igre učence pritegnile in ali 

lahko prek njih realiziramo vnaprej zastavljene cilje. Spraševala sem se tudi, ali uspešno 

opravljanje domače naloge vpliva na izbor dodatnih učnih vsebin (v našem primeru 

didaktičnih iger). V tem delu magistrskega dela sem tudi odgovorila na zastavljena 

raziskovalna vprašanja in s tem zaključila raziskovalni del.
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I. TEORETIČNI DEL 

1 MATEMATIKA V OŠ 

Matematika je eden temeljnih učnih predmetov v osnovni šoli in kot predmet predstavlja 

izbor učnih vsebin iz celotne matematične znanosti (Kubale, 2003). V učnem načrtu je 

matematika razdeljena na 3 večja področja: geometrijo in merjenje, aritmetiko in algebro ter 

druge vsebine. Vsako področje vsebuje podteme oz. tako imenovane sklope, sklopi pa so 

razdeljeni še na posamezne vsebine. Zaradi pomembnosti in nujnosti matematike v 

vsakdanjem življenju se predmet izvaja v vseh razredih osnovne in srednje šole. Človek 

matematiko potrebuje za splošno izobrazbo, kajti kljub vsej novejši tehniki in uporabi 

žepnega računala, mora vsak  poznati določene računske operacije. Matematika je učni 

predmet, ki je potreben za razumevanje drugih naravoslovnih predmetov (npr. fizike, kemije, 

biologije) in številnih drugih strokovno-teoretičnih predmetov na srednjih poklicnih in 

strokovnih šolah, kjer je za razumevanje le-teh potrebno osnovno ali poglobljeno 

matematično znanje (Kubale, 2003). 

Eden izmed splošnih ciljev učnega predmeta matematike je matematična kompetenca. Da 

lahko trdimo, da je učenec pridobil matematično kompetenco, mora usvojiti matematično 

mišljenje, kot sta logično mišljenje in prostorska predstavljivost ter usvojiti matematično 

pismenost, pri kateri je pomembna vloga matematike v vsakdanjem življenju. Bolj konkretno 

- to pomeni poznavanje števil, merskih enot in struktur, odnosov in povezav, matematičnih 

simbolov, reševanja problemov, razvijanja sklepanja, posploševanja, abstrahiranja, uporabe 

matematičnega jezika idr. (Učni načrt za matematiko, 2011).  

Poleg matematične kompetence pri predmetu pa učenci razvijajo tudi sporazumevanje v 

slovenščini in drugih tujih jezikih, izboljšujejo digitalno pismenost, socialno kompetenco in 

druge pozitivne sposobnosti (Učni načrt za matematiko, 2011). 

1. 1 UN načrt za matematiko v 3. razredu 

Učni načrt za matematiko je bil tako kot učni načrti za ostale predmete posodobljen leta 2011. 

V 3. razredu je predmetu matematika namenjenih 175 ur, kar je 35 ur več kot v 1. in 2. 

razredu. Učenci imajo največje število ur matematike ravno v 3. in 4. razredu, kar nakazuje 

pomembnost tega obdobja. 

Ker je moje raziskovanje povezano z računskimi operacijami v obsegu do 100, bom v 

nadaljevanju tega poglavja podrobneje opisala, kateri so cilji teme aritmetika in algebra, 

kamor spada omenjeno računanje. 

Za temo aritmetika in algebra v 3. razredu je namenjenih 115 ur, kar je več kot dve tretjini 

vseh ur matematike. 

Glavna cilja pri omenjeni temi sta, da učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

 zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in pojmov ter 

 prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih operacij. 

Tema aritmetika in algebra vsebuje tri sklope: 
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 naravna števila in število 0, 

 računske operacije in njihove lastnosti, 

 racionalna števila. 

Operativni cilji določeni v učnem načrtu za matematiko (2011): 

NARAVNA 

ŠTEVILA IN 

ŠTEVILO 0 

Cilji: 

Učenci: 

 štejejo, zapisujejo in berejo števila do 1000, 

 razlikujejo desetiške enote in pojasnijo odnose med njimi 

(E, D, S, T), 

 uredijo po velikosti naravna števila do 1000, 

 določijo predhodnik in naslednik števila, 

 nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil, 

 zapišejo odnose med števili (<, >, =), 

 poznajo soda in liha števila. 

Vsebina: Naravna 

števila do 1000 

RAČUNSKE 

OPERACIJE IN 

NJIHOVE 

LASTNOSTI 

Cilji: 

Učenci: 

 seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100, 

 pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do 1000, 

 usvojijo do avtomatizma zmnožke (produkte) v obsegu 10 x 

10 (poštevanka), 

 spoznajo pojem večkratnik števila, 

 spoznajo pojem količnik, 

 usvojijo do avtomatizma količnike, ki so vezani na 

poštevanko, 

 ocenijo rezultate pri seštevanju, odštevanju, množenju in 

deljenju, 

 poiščejo manjkajoče število a ± __ = b, __ ± a = b, 

 __• a = b, a • __ = b, __: a = b, v množici naravnih števil do 

Vsebina: Seštevanje 

in odštevanje v 

množici naravnih 

števil do 1000, 

poštevanka in 

količniki, operacija 

dopolnjevanja 

(a ± __ = b, 

 __  ± a = b), operacije 

dopolnjevanja  

(__ • a = b, a •__=  b,            

__: a = b, (a ≠ 0)), 

zakon o zamenjavi in 

zakon o združevanju 

za seštevanje in 

množenje 

(kamutativnost in 

asociativnost 

seštevanja in 

množenja), vloga 
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100, 

 spoznajo, da sta množenje in deljenje obratni računski 

operaciji, 

 uporabljajo računske zakone pri seštevanju in množenju, 

 poznajo vlogo števil 0 in 1 pri množenju in deljenju, 

 uporabljajo računske operacije pri reševanju problemov, 

 ocenijo in spretno izračunajo vrednost številskega izraza z 

upoštevanjem vrstnega reda računskih operacij. 

števila 0 in 1 pri 

računskih operacijah, 

številski izrazi. 

RACIONALNA 

ŠTEVILA 

Cilji: 

Učenci: 

 prepoznajo celoto in dele celote na modelu in sliki, 

 delijo celoto na enake dele (na modelu in sliki), 

 poimenujejo del celote (iz konkretnih primerov) in ga 

zapišejo v obliki ulomka (npr. četrtina,  ; polovica, ). 

Vsebina: Deli celote 

1. 2 Poučevanje aritmetike v 3. razredu 

Za poučevanje matematike je pomembno, da učitelj pozna didaktiko matematike. »To je 

pedagoška znanost, ki preučuje in raziskuje ter posodablja vzgojno izobraževalno delo pri 

pouku matematike.« (Kubale, 2003: str. 37). Za učitelja, ki podaja matematične vsebine, ni 

pomembno le njegovo poznavanje vsebin, ki izhajajo iz matematike, temveč je nujno, da  

pozna tudi področja pedagogike, didaktike, razvojne in pedagoške psihologije ter druge 

znanosti, ki so potrebne za uspešno poučevanje. 

 

 

 

Slika 1: Didaktika matematike kot presek matematike in drugih predmetov (pedagogike, 

didaktike in psihologije) (Kubale, 2003: str. 38) 
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Kubale (2003: str. 38) je pojem didaktika matematike zelo dobro predstavil z zgornjim 

grafičnim prikazom in ubesedil z naslednjim stavkom: »Čim bolj se kroga prekrivata oz. 

matematično povedano: čim večji je presek teh dveh krogov, tem bolj popolna je didaktika 

matematike«.  V realnosti to pomeni, da širše kot je učiteljevo zanje s področja pedagogike, 

didaktike, psihologije ter matematike, bolj je lahko uspešen pri poučevanju matematike. Zgolj 

teoretično zanje seveda ni dovolj, je pa pogoj za nadaljnjo praktično izvedbo.   

Matematiko lahko poučujemo na različne načine. Danes trend narekuje pozabljanje starega, 

tradicionalnega poučevanja matematike in teži k novim načinom poučevanja, kjer je bistveno, 

da učitelj pripravi dejavnosti tako, da učenci v procesu reševanja razmišljajo, sklepajo, 

izpeljujejo ugotovitve itd. Didaktična priporočila svetujejo, naj bodo aktivnosti čim bolj 

praktične, obvezna je uporaba konkretnih materialov, nazornih ponazoril in opozarjajo, naj 

pouk ne vsebuje le slikovnega materiala, saj je le-ta za učence v tem obdobju še preveč 

abstrakten (Učni načrt za matematiko, 2011). V priporočilih Kako poučevati matematiko v 3. 

razredu osnovne šole (Cotič, Felda, 2001), so avtorji navedli, naj učenci dejstva v čim večji 

meri spoznavajo s pomočjo lastnega mišljenja in konceptualizacije. Vodilna didaktično-

matematična dejavnost naj bo zastavljanje in reševanje problemov. Tak način poučevanja 

temelji na konstruktivističnem pogledu. Konstruktivisti pravo učenje vidijo na način, da 

učenci pridobivajo znanje prek izkušenj, namesto pridobivanja znanja prek razlage učitelja. 

Mnogi konstuktivistični elementi spodbujajo tudi abstrakcijo, do katere vodijo aktivnosti, kjer 

učenci sami poskusijo narediti povezave med že obstoječim znanjem in novim problemom, 

iščejo podobnosti in poskusijo posplošiti (Mitchelmore, White, 2004). B. Marentič Požarnik 

(2000) navaja, da sta dva načina učenja o pojmih: samostojno oblikovanje pojmov in 

pridobivanje znanja prek odraslih. Konstruktivizem oz. ožje področje realistične matematike 

poudarjata pomembnost samostojnega odkrivanja in grajenja znanja. Učenci potrebujejo 

kognitivne ovire na poti do svojega znanja, zato da se naučijo razmišljati drugače. Nič ni 

narobe s tem, da učenec iznajde svoj algoritem za določeno računsko operacijo, vsekakor pa 

je pomembno, da pozna tudi standardni algoritem, saj je običajno časovno najbolj 

ekonomičen (Hodnik Čadež, 2004). Sodobna didaktika matematike, ki sledi 

konstruktivističnemu pogledu torej poudarja, da se znanja ne da prenesti od učitelja do 

učenca, ampak mora vsak  izgraditi svoje znanje. Učitelji in starši imajo pomembno vlogo pri 

vodenju in usmerjanju učenja (Hodnik Čadež, 2004). Pomembnejše kot podajanje besedne 

razlage je učiteljeva priprava na pouk oz. delo, na način, da učencem zastavi različne miselne 

probleme in naloge, ki ga bodo vodile do samostojnega odkrivanja.  

Princip realistične matematike razlaga, kako pomembna je povezava matematičnih pojmov z 

realnimi situacijami, ki so del vsakdanjika. M. Novak (2003: str. 9) navaja: » Učencem je 

potrebno ponuditi različne opore tako, da jim matematične probleme na ta način približamo in 

jim omogočimo lažji prehod k abstraktni ali k simbolični ponazoritvi aritmetičnih 

problemov«. Zagovorniki tega pristopa poučevanja poudarjajo, da je pomemben postopen 

prehod učnega procesa od konkretnega k abstraktnemu. Tako učenca vodimo od njegovih 

neformalnih znanj, ki so vezane na življenjske situacije, k formalni matematiki (Novak, 

2003). Primer: učenci v garderobi preštevajo čevlje, 1, 2, 3 itd. in preštejejo, koliko je vseh 

čevljev. Nato učitelj vpraša, koliko učencev bi lahko obulo toliko čevljev. Učenci jih zložijo v 

pare in preštejejo, koliko je parov. V razredu lahko najprej grafično narišejo in nato še 

simbolno zapišejo. Tak način poučevanja vodi od konkretnega, prek grafičnega do 

simbolnega zapisa, učenci postopno prehajajo od neformalnega k formalnemu zanju in 

situacija je vezana na vsakdan. Freudenthal (1971, v Gravemeijer, 1994) poda celo mnenje, da 

je učna ura, v kateri učitelj učencem poda že do konca izdelano matematiko, nedidaktična. 
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Pri temi aritmetika in algebra mora biti učitelj še posebej pozoren, da pojem naravno število 

uvaja postopno. Dovolj časa mora torej nameniti konkretni (enativni) in slikovni (ikonični) 

ravni in šele nato preiti na simbolno raven. V 3. razredu učenci seštevajo in odštevajo do 100 

s prehodom in do 1000 brez prehoda. V prvi vrsti je pomembno, da učenci obvladajo štetje in 

urejanje števil do 100 ter stotični kvadrat, pravila in vzorce, ki veljajo v njem (števila v 

stolpcih se ujemajo v enicah, števila v vrsticah, razen zadnjega, v deseticah …). Še preden 

učenci začnejo seštevati in odštevati do 100, je treba preveriti, da imajo dobre številske 

predstave. V primeru težav je treba nadaljevati s konkretnimi in grafičnimi ponazorili (link 

kocke, slamice, stotični kvadrat, številski trak …), sicer pa stremimo k temu, da učenci počasi 

opuščajo ponazorila in računajo »na pamet« (ustno). Osnova za seštevanje in odštevanje do 

100 je seštevanje in odštevanje do  20. To morajo učenci že v 2. razredu dobro utrditi, ker se 

drugače težave pokažejo tudi kasneje pri seštevanju in odštevanju do 100. Že pri seštevanju in 

odštevanju do 20 s prehodom uvedemo preproste enačbe (računi s koliko) (Kako poučevati 

matematiko v 3. razredu, 2001). 

Seštevanja in odštevanja do 100 se učenci  pri nas učijo postopoma (Markovac, 1990): 

 prištevanje enomestnega števila k dvomestnemu, tako da je rezultat cela desetica (npr. 

23 + 7 = 30) 

Tu imajo učenci bistveno manj težav, če so v 1. in 2. razredu »avtomatizirali« oz. usvojili 

dobro količinsko predstavo parov, ki dajo vsoto 10.   

 prištevanje enomestnega števila k dvomestnemu (čez desetico) 

Učence spodbujamo, da sami oblikujejo strategijo računanja, ki jim je lažja (npr. 47 + 7 = 40 

+ 7 + 7 = 40 + 14 = 54 ali 47 + 7 = 47 + 3 + 4 = 50 + 4 = 54). 

 seštevanje dveh dvomestnih števil s prehodom 

(npr. 32 + 49 = 30 + 2 + 40 + 9 = 30 + 40 + 2 + 9 = 70 + 11 = 81 ali 32 + 49 = 32 + 40 + 9 = 

72 + 9 = 81) 

Seštevanju in odštevanju se pridružita pri računskih operacijah še množenje in deljenje, kjer je 

pomembno, da učenci poštevanko in količnike vezane na poštevanko usvojijo do 

avtomatizma. 

Poglavitne metode pouka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so igra, opazovanje in 

izkušenjsko učenje (Učni načrt za matematiko, 2011). Pomembna je motivacija, da pri 

učencih dosežemo samoiniciativo in samoučinkovitost.  

Vsebine se poučuje spiralno, kar pomeni, da sklopi izhajajo iz predhodnih operativnih ciljev 

in vsebin, ki se nadgrajujejo, dopolnjujejo in poglabljajo. Pridobivanje novih vsebin je dobro, 

da poteka po majhnih korakih, s poudarkom na utrjevanju (Učni načrt za matematiko, 2011). 

Vloga učitelja ni le v podajanju snovi, pač pa je še bolj pomembno, da učitelj v učencih 

vzbudi radovednost in zanimanje za matematiko. 
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2 DOMAČE NALOGE 

Čagran (2007: str. 11) navaja: »Domača naloga je pisna, ustna in praktična oblika učenčevega 

dela, ki jo učencem posreduje učitelj in je neposredno vezana s poukom ter jo učenec opravlja 

praviloma samostojno po rednem šolskem delu.« V SSKJ najdemo razlago, da je domača 

naloga pismena obveznost učencev, ki jo morajo opraviti doma. Sama beseda domača res 

namiguje na pisanje naloge doma, vendar pa si termina ne smemo razlagati samo na ta način. 

Če bi v poimenovanju želeli doseči celoten pomen domače naloge, bi bilo po mojem mnenju 

najboljše poimenovanje samostojno delo učenca (podobno kot je na fakulteti v prikaznih 

preglednicah razdelitev števila kreditov zapisano število kreditnih točk, namenjenih 

samostojnemu študiju študenta), vendar pa obdržimo termin domača naloga zaradi pedagoške 

uveljavljenosti. Z uporabo besede domača naloga torej nimamo v mislih zgolj izvrševanje 

določne naloge, ampak še drugo dodatno učno delo, ki ga učenec opravlja po pouku (ni nujno 

doma).  

Še vedno obstajajo nesoglasja med tistimi, ki pravijo, da so domače naloge brezpomenske in 

nepotrebne, in tistimi, ki so mnenja, da so domače naloge za učence potrebne in koristne. 

Strinjam se z avtorji (Čagran, 2007, Senekovič, 2007 Cerjak, 1987 idr.), ki pravijo, da so 

domače naloge nujne, a se je pri tem treba zavedati, da morajo biti skrbno načrtovane in po 

izvršitvi tudi pregledane. Kaj pomeni skrbno načrtovane? Naloge količinsko ne sme biti 

preveč, niti premalo. Preveč naloge učno šibkejšim učencem vzame še tisto malo motivacije, 

ki jo imajo in se jim lahko upre do tolikšne mere, da do domače naloge dobijo odpor. Za učno 

bolj nadarjene učence pa je ravno tako treba poskrbeti, da jih premalo naloge ali preveč 

preprosta naloga ne dolgočasi. Problem rešimo z diferenciacijo domače naloge (kvantitativno 

- po obsegu in količini, kvalitativno - po težavnostni stopnji, metodično - po postopku dela, 

interesno - po upoštevanju učenčevega dela) (Čagran, 2007). Učitelj naloge načrtuje tako, da 

so vsebinsko raznolike, vsebujejo različne metode in oblike dela ter so različnih taksonomskih 

stopenj. Glede na cilje (funkcijo domače naloge) Čagran (2007) deli: 

 naloge vaje in utrjevanja, 

 naloge poglabljanja in razširjanja znanja, 

 naloge za sistematizacijo znanja, 

 naloge za uporabo znanja v danih primerih (učitelj določi primere, v katerih učenec 

uporabi novo znanje), 

 naloge za uporabo znanja v iskanih primerih (učenec sam poišče primere, v katerih 

uporablja novo znanje), 

 naloge za pripravo na obdelavo nove snovi. 

Opravljanje domače naloge v podaljšanem bivanju ima posebno mesto v času samostojnega 

učenja. Kot navaja S. Kos Knez (2002č), je kar nekaj učiteljev na študijskih srečanjih 

učiteljev podaljšanega bivanja izpostavilo problem, kako organizirati in voditi samostojno 

učenje ter še posebej izpostavilo problem pisanja domačih nalog. Organiziranje pisanja 

domače naloge v PB-ju ni tako lahka stvar, kot se sliši. Kako zagotoviti čas, da bodo vsi 

udeleženci podaljšanega bivanja v razredu, torej da ne bodo imeli interesnih dejavnosti v tem 

času, da bodo po kosilu in ne bodo lačni ter zraven upoštevati dejstvo, da takoj po pouku 

učenci potrebujejo nekaj časa tudi za sprostitev? Kako naj učitelj natančno pregleda domače 

naloge 30-im učencem? Kako pomembno je sploh pisanje domače naloge v podaljšanem 

bivanju? Kos Knez (2001) opozarja, da je pisanje naloge priporočljivo, vendar ne sme biti 

najpomembnejša aktivnost v času podaljšanega bivanja.   



8 

 

2. 1 Pomen domačih nalog 

Z rednim  opravljanjem domače naloge učenci uresničujejo dva cilja: izobraževalnega (prek 

utrjevanja in poglabljanja prihajajo do trajnostnega znanja) in vzgojnega (pridobivajo delovne 

navade in vrsto osebnih lastnosti, kot so vztrajnost, odgovornost, samostojnost, natančnost 

idr.) (Čagran, 1987, Senekovič, 2007b). Pomen naloge torej ni le boljša učna storilnost, pač pa 

otrok začne že v 1. razredu z opravljanjem domačih nalog graditi temelj za delovne navade, ki 

mu bodo tudi pri nadaljnjem študiju in kasneje v poklicu prišle zelo prav (Senekovič, 2007b). 

Poleg tega iz vzgojnega vidika domača naloga učencu veliko doprinese tudi na socialnem 

področju (sodelovanje med sošolci; domače naloge, kjer morajo poiskati pomoč ali nekje 

izvesti npr. anketo) ter pri celotnem razvoju psiho-fizičnih sposobnosti. Preplet vzgojnih in 

izobraževalnih učinkov domače naloge nam da učinkovitost domače naloge. »Domače naloge 

prispevajo k večji učinkovitosti pouka, ker so organizacijsko povezane z njim in se navezujejo 

nanj, ga nadaljujejo ali pa so priprava na naslednjo šolsko uro« (Murgelj, 2007: str. 102). 

 2. 2 Izvrševanje domačih nalog v PB-ju 

Učenci opravljajo domačo nalogo v PB-ju v času samostojnega učenja. Nalogo, ki ne 

dokončajo v šoli, naredijo doma. Na pisanje domače naloge in učenje se ustrezno pripravijo, 

kar pomeni, da imajo na mizi potrebne zvezke, učbenike, delovne zvezke in pripomočke za 

pisanje. 

Domačo nalogo praviloma pišejo individualno. Na začetku učitelj vpraša, kaj imajo danes za 

domačo nalogo in eden izmed učencev ali učitelj zapiše na tablo, da slišijo in vidijo tudi tisti, 

ki so morda pozabili. Naloga učitelja je, da v času pisanja domače naloge zagotovi mir in 

tišino v razredu, ker se nekateri učenci zelo težko skoncentrirajo in zbrano pišejo domačo 

nalogo, če je hrup (Murgelj, 2007). 

Učence navajamo, da v primeru problema poiščejo pomoč pri učitelju, sošolcih, v učbeniku, 

knjigah v knjižnici ali pa na svetovnem spletu. Učitelj mora učence opozoriti na pozorno 

branje navodil, natančno zapisovanje in lepopis. Preden prinesejo nalogo v pregled, naj jo 

sami preverijo, saj je pomembno, da učence spodbujamo, da svoje napake vidijo in da oddajo 

estetski izdelek (Murgelj, 2007). 

Enako količino domače naloge učenci rešujejo zelo različno dolgo časa. Zato naj ima učitelj 

pripravljene tudi učne liste ali druge dodatne učne dejavnosti za učence, ki so sposobnejši in 

hitreje rešijo domačo nalogo. Učni listi in dejavnosti morajo biti vsebinsko iz različnih 

predmetov, lahko pa ima učitelj pripravljene tudi razne miselne orehe in zabavne naloge (npr. 

uganke, anagrame, križanke). Učni listi so lahko vezani na teme, ki jih pravkar obdelujejo pri 

pouku, lahko pa so bolj splošni, npr. pri matematiki za utrjevanje računskih operacij, ali pri 

slovenščini učni listi, ki bogatijo besedni zaklad, izboljšujejo pravopis, razvijajo bralno 

pismenost itd. (Murgelj, 2007). 

Tudi pri pisanju domačih nalog naj učitelj spodbuja, da si učenci v primeru težav pomagajo. 

Sposobnejši učenci lahko pomagajo učencem z učnimi težavami. Lahko so v pomoč tudi 

učitelju in npr. pregledujejo domače naloge, vendar mora učitelj vseeno ob koncu preveriti 

pravilnost učenčevega popravljanja. Senekovič (2007a) sicer poda mnenje, da je 

pregledovanje nalog učencev med seboj sporna oblika, saj učitelj ne izve ničesar o kakovosti 

opravljene naloge, pač pa le o opravljeni kvantiteti. Sama sem mnenja, da je to le zaposlitev 

učencev, ki končajo prej, poleg tega pa pri npr. vsakodnevnem popravljanju računov ne vidim 
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razloga, da bi bilo zaradi takega načina dela slabše učiteljevo vedenje o kakovosti učenčevega 

dela. Učitelj mora sam preceniti, katere naloge lahko pregleduje tudi nekdo izmed učencev, 

npr. matematične račune, ne pa spisa pri slovenščini.  Preden se izdelek vrne avtorju domače 

naloge, ga še enkrat pregleda učitelj, zato da se prepriča o pravilnosti popravljenega.  

Veliko vlogo ima učitelj tudi pri pogovoru z učenci, zakaj so domače naloge smiselne. Učenci 

bodo v večji meri delali domače naloge, če bodo le-te osmišljene. Učitelj lahko napove, kaj 

bodo pridobili s tem, ko bodo domačo nalogo opravili, razloži prednosti in pridobitve. S 

sprotnimi povratnimi informaciji učenci spoznajo svoj napredek in lahko potrdijo naše 

napovedi (Senekovič, 2007a).   

Čagran (1993) vidi uspešnost domačega dela, kadar ga opredeljujejo naslednje karakteristike: 

 stalen in primeren prostor za učenčevo učno delo, 

 sodelovanje in optimalna pomoč staršev, brez omejevanja otrokove samostojnosti, 

 učiteljevo posredno (domače naloge, opazovalni instrumenti) in neposredno 

spremljanje učenčevega dela (v času rednega pouka, samostojnega učenja, v PB), 

nudenje pomoči ter kontroliranje načina izvrševanja domačih nalog, 

 učinkovite učne navade in primerna učna motivacija. 

To so po mojem mnenju zares bistvene stvari, poleg tega pa sem izpostavila te karakteristike, 

ker je tu poudarjena tudi vloga staršev. Starši so pomembni za učenčevo pridobivanje učnih 

navad, saj je le delo v podaljšanem bivanju premalo. V podaljšanem bivanju ni dovolj časa za 

vse. Pogosto učenci naredijo v šoli zgolj nalogo, za uspešnost v šoli pa je potrebno še dodatno 

samostojno delo doma. V prvem triletju je pomembno, da imajo starši pregled nad otrokovim 

učnim delom,  mu svetujejo in ga usmerjajo. 

Hong in Milgram (2000) podata nekaj napotkov, ki so na prvi pogled zelo neobičajni, a precej 

resnični. Dokazati želita, da ima vsak učenec svoj uspešen »način« pisanja domače naloge, 

oziroma v angleškem izvirniku: »everybody has his own homework performance«. Ta stavek 

razložita kot proces, ki se zgodi, ko učenec začne, nadaljuje in konča učno nalogo iz šole 

doma oz. nekje zunaj rednega pouka. Predstaviti želita, da ima vsak učenec poseben, 

samosvoj vzorec, kako uspešno izvrševati domačo nalogo, ki pa je sestavljen iz motivacije in 

načina dela, ki vplivata na izpolnjevanje in dokončanje zahtev domače naloge. Glede na 

močno  tradicionalno razmišljanje morda nočemo razumeti, da nekateri učenci lažje pišejo 

domačo nalogo npr. ob glasbi (ne ob klasični, ampak npr. ob radio glasbi) ali sede na tleh in 

ne za mizo. Starše in učitelje pozivata, naj ne bodo obremenjeni s tradicionalno funkcijo 

domače naloge, ampak naj bodo pozorni na to, da jo bodo otroci radi reševali. Domače delo 

ne sme biti enako delu v šoli, ker je že samo okolje doma popolnoma različno od tistega v 

šoli. Ta pogled se mi je zdel zelo zanimiv, dobro utemeljen in podoben resničnim situacijam v 

PB-ju. 

2. 3 Preverjanje domačih nalog 

V nobenem zakonu ni zapisano, da je dolžnost učitelja podaljšanega bivanja pregledovanje 

domače naloge učencev. Priporočljivo pa je, da jo učitelj natančno pregleda v čim krajšem 

času, zato da ob morebitnih napakah učenca opozori in mu da možnost, da napake popravi in 

prinese nalogo ponovno v pregled. Le s takim načinom bodo naloge korektno opravljene in 

učenec se bo ob tem naučil tisto, kar je utrjeval s pisanjem domače naloge. Pomembno je, da 
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dobi povratno informacijo o svojem delu in da ve, da se bo učitelj iz spoštovanja prav tako 

potrudil natančno pregledati njegovo nalogo, kot se je on potrudil, da jo je vzorno napisal.  

Za učenca je pomembno poznavanje napak, saj mu to omogoča popravljanje nepravilnosti, 

poleg tega pa ima povratna informacija učinek tudi na motivacijo. Ko učenec dobi sporočilo 

učitelja, da je rezultat izboljšal, to deluje nanj kot pozitivni ojačevalec (Murgelj, 2007). 

3 MOTIVACIJA 

Motivacija je tisto, kar nas vodi k nekemu dejanju, usmerja naše vedenje in nam »olajša« 

delo. Zastavimo si vprašanje: Kaj nas motivira? Enkrat so to potrebe (biološke ali potrebe po 

uspehu), drugič spodbude ali strahovi (da nečesa ne zmoremo ali strah pred neuspehom, 

kaznijo). Lahko pa smo motivirani zaradi cilja, ki ga želimo doseči, zaradi pričakovanj, 

interesov, radovednosti, samozaupanja, socialnega pritiska itd. (Marentič Požarnik, 1988, 

Krajnc, 1982, Woolfolk, 2002). V različnih situacijah nas motivirajo različne stvari in različni 

ljudje za isto dejavnost ali vedenje najdejo motive v različnih stvareh. 

Skozi leta so se oblikovali 4 temeljni pogledi na motivacijo: behavioristični, humanistični, 

kognitivni in sociokulturni. Behavioristi zagovarjajo, da imajo na motivacijo največji vpliv 

zunanja motivacijska sredstva, kot so pogojevanje, pobude, nagrade, kazni. Humanisti so 

mnenja, da je motivacija odvisna od potreb po osebnostni rasti, po izpolnjevanju in 

samoodločanju. Pripadniki kongnitivistične teorije v ospredje postavijo moč volje 

posameznika, njegovo aktivno iskanje pomena, razumevanja in kompetentnosti ter moč 

njegovih atribucij in razlag. Socikulturni pristop pa poudarja, da motivacijo pridobimo z 

vzdrževanjem identitete skozi sodelovanje in skupinske aktivnosti (Woolfolk, 2002).  

Uhan (2000) motivaciji pripisuje različne motive. Ne pripisuje ji enega od zgoraj omenjenih 

vidikov, ampak jih nekako združi. Njegovo mnenje je, da je mehanizem motiviranja najlažje 

predstaviti s shemo: 

POTREBA → DELOVANJE → CILJ, pri čemer je cilj sredstvo za zadovoljitev potrebe. 

Interesi ljudi, njihovi cilji in potrebe so določeni: 

 iz psihološkega ali fiziološkega vidika posameznika (dednost), 

 z njegovim znanjem in kako ga uporabi za oblikovanje cilja (samodejavnost), 

 z razmerji med interesi in cilji posameznikov (okolje) (Uhan, 2000). 

Marentič Požarnik (1988) pojem motivacija razloži kot »proces izzivanja (zbujanja) 

človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete in uravnavanja, da bi se 

dosegli določeni cilji«. 

Povzeli bi lahko, da je motivacija neko notranje stanje, ki vzbuja, usmerja in vzdržuje 

vedenje. Včasih pa človek še nima ali izgubi tako imenovano notranje stanje in takrat je 

pomembno, da prejme motivacijo iz okolja (odvisna od drugih, ne od njega samega). O tem 

bom več zapisala še v nadaljevanju. 

Poznamo tri glavne vrste osebnostnih dejavnikov učenja: motivacija ali tisto, kar človek hoče, 

sposobnosti ali tisto, kar človek zmore, in predhodno znanje in spretnosti ali tisto, kar človek 

zna. Človekove danosti oz. sposobnosti za učenje so pogoj za učenje, z motivi pa se lahko 

možnosti tudi uresničijo (Pečjak, 1975). 
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Pogosto motivacijsko sredstvo je tekmovanje. Tekmovanje ni vedno slabo, še posebno ne v 

primerih, ko človek tekmuje sam s seboj. Sicer poznamo tri vrste tekmovanj: s samim seboj, 

med posamezniki in skupinami (Pečjak, 1975). Tekmovanje sem izpostavila zato, ker ima 

precej učencev v tem obdobju veliko potrebo po tekmovanju. Če je v dejavnost vpeto vsaj 

malo tekmovanja, lahko opazimo veliko večji interes za aktivnost. V tem obdobju učenci sicer 

tekmujejo še bolj med seboj in med skupinami, tisti bolj tekmovalno naravnani pa tudi že 

sami s seboj. 

Povzela bi z mislijo Brajše (1995, str. 61): »Cilj motivacije je obdržati in okrepiti obstoječe 

vedenje ali spremeniti dosedanje vedenje v novo obliko ali drugačno kakovost. Optimalno 

motiviramo, kadar so potrebe ene in druge strani zadovoljene.« 

3. 1 Vrste motivacije 

Raziskovalci motivacijo glede na izvor razdelijo na dve področji (Woolfolk, 2002, Marentič 

Požarnik, 1988): 

 Notranja ali intrinzična motivacija (notranje pobude, neposredne) 

Notranja motivacija je naravna težnja iskanja in osvajanja izzivov, ko sledimo osebnim 

interesom in urimo sposobnosti (Deci in Ryan, 1985, Reeve, 1996 v Woolfolk, 2002). Mlajši 

otroci so notranje motivirani zaradi svojih potreb, interesov, radovednosti za igro itd. V 

določeni meri so notranje motivirani tudi za učenje, vendar se tega ne zavedajo. Ko pridejo do 

točke, kjer se interes sam po sebi izgubi, pa niso sposobni ostati motivirani zaradi cilja, zato je 

potrebna nadaljnja zunanja motivacija. Pri odraslih je zaradi razvoja osebnosti dobro oz. 

zaželeno, da se bolj ravnajo po svojih notranjih vzgibih, kot pa da delujejo zgolj zaradi 

zunanje motivacije (npr. nagrade v obliki plače). James Raffini (1996: str. 3) je zelo zanimivo 

zapisal, da je notranja motivacija to, »kar nas motivira, da nekaj naredimo, kadar nam ni treba 

ničesar storiti«. Zato otroke spodbujamo, da čim prej spoznajo pomen delovanja zaradi sebe, 

saj je motivacija zaradi lastnih interesov običajno trajnejša in lahko bi rekli tudi 

kakovostnejša. »Kadar smo notranje motivirani, ne potrebujemo spodbud ali kaznovanja, saj 

je aktivnost že sama po sebi nagrada« (Woolfolk, 2002: str. 320). Do tega spoznanja ne 

pridejo vsi ljudje. Poznamo različne stopnje motiviranosti in najvišja je prav ta, da ne 

potrebujemo nobene zunanje spodbude ali nečesa, kar bi nas ustrahovalo. Delamo zgolj iz 

lastnih vzgibov in to nam daje zagon za vedenje in delo v prihodnosti. Ko človek doseže to 

raven, lahko rečemo, da je samoučinkovit.  

 Zunanja ali ekstrinzična motivacija (zunanje pobude, posredne) 

Ravno nasprotno notranji motivaciji je zunanja motivacija. Kadar nekaj storimo oz. delamo 

zaradi ocene, pohvale, plačila, socialnega pritiska, prisile, zaradi strahu pred kaznijo, zaradi 

drugega ali zaradi koristi, ki nam jo to dejanje prinese, so to zunanja motivacijska sredstva. 

Zunanjo spodbudo ali prisilo ne smemo jemati kot negativno. Obstajajo situacije, ko je 

zunanja motivacija nujna ali pa vsaj zelo zaželena (npr. v obliki podpore), saj drugače ne bi 

dosegli zastavljenega cilja. Zunanja motivacija je sredstvo, ki nam pomaga, da čez čas za 

določeno dejanje ni več potrebna nagrada ali spodbuda iz okolja, ampak to ozavestimo in za 

to isto vedenje ali delo ne potrebujemo več zunanje motivacije. Posredne spodbude so 

bistvenega pomena prav za predšolske otroke in učence v osnovni in tudi v srednji šoli, saj 

šolskega učnega dela še ne dojemajo kot nekaj koristnega za celotno življenje, nekaj kar te 

bogati in ti daje širši pogled na življenje (Woolfolk, 2002, Marentič Požarnik, 1988).  
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Mejo med notranjo in zunanjo motivacijo je zelo težko postaviti. Iz trenutnega opazovanja 

posameznika težko ugotovimo, ali je motiviran znotraj ali zunaj sebe. Razlika, ki loči notranjo 

in zunanjo motivacijo je predvsem ta, kaj je razlog za dejanje, oz. ali je lokus kontrole dejanja 

(mesto vzroka) notranji ali zunanji (Woolfolk, 2002). Nekdo se lahko uči igrati klavir zaradi 

svojega lastnega interesa (intrinzična motivacija), lahko pa ure klavirja obiskuje zaradi želje 

staršev (ekstrinzična motivacija). Motivacija največkrat vsebuje elemente obeh. 

3. 2 Pomen učne motivacije 

Najprej si zastavimo vprašanje, kaj je učna motivacija. V ta termin lahko štejemo »prav vse, 

kar daje pobude za učenje, ga usmerja ter mu določa intenzivnost in trajanje« (Marentič 

Požarnik, 1988: str. 83). B. Marentič Požarnik navaja, da je učna motivacija produkt 

medsebojnega delovanja razmeroma trajnih  osebnostnih potez učenca (npr. storilnostne 

motivacije) in značilnosti učne situacije (stil učiteljevega poučevanja, zanimivost teme, način 

spodbujevanja).    

Za učno motivacijo je zelo pomembna prava mera vzburjenja ali napetosti, ki ne sme biti 

prenizka (vodi v nezainteresiranost in zaspanost) niti previsoka (npr. razni afekti - jeza, bes) 

(Pečjak, 1975). Pomembno je, da učencu okolje daje nove, neznane dražljaje, sicer hitro 

zapade v sanjarjenje. To še niso prava motivacijska sredstva, so pa predpogoji, da bo do 

učenja lahko prišlo (Marentič Požarnik, 1988). 

Velikokrat se zgodi, da učenec nima interesa zaradi neznanja oz. je to le posledica neuspehov 

pri določeni stvari oz. učnem predmetu. Takrat je pomembno, da učitelj učencu pomaga 

premagati začetni napor do ustreznega znanja, ker z znanjem bo učenec v prihodnje pridobil 

tudi lastne interese (Pečjak, 1975). 

3. 3 Vloga učitelja pri dvigovanju motivacije  

Za učiteljevo ravnanje v razredu je izrednega pomena, da se zaveda, iz kakšnih predpostavk 

izhaja pri svojem delu. Ali je mnenja, da je učence možno spodbuditi k učenju ali kakšni 

drugi aktivnosti zgolj s kaznijo, pohvalami, ocenjevanjem, ali verjame tudi v učenčevo lastno 

težnjo po spoznavanju sveta in odkrivanju novega (Marentič Požarnik, 1988). 

Učitelj ima lahko veliko vlogo pri dvigovanju motivacije. Marentič Požarnik (1988) navaja, 

da imajo učitelji 3 načine za motiviranje svojih učencev: 

 uravnavanje težavnosti nalog (individualizacija pouka, primerni viri, ponazorila …) 

 reagiranje na posledice učne dejavnosti (odgovore, izdelke, druge dosežke) s pohvalo, 

grajo, oceno, povratno informacijo … 

 spodbujanje iniciative – pri postavljanju nalog, pri odločanju za metodo in za stopnjo 

zahtevnosti, pri razvijanju kriterijev za samostojno vrednotenje. 

Nekoga k nečemu pritegniti, v njemu vzbuditi zanimanje za določeno stvar ni tako težko, kot 

to zanimanje obdržati oz. spodbuditi na takšen način, da bo trajnejši. Učenca, ki je imel pri 

določenem predmetu negativne učne izkušnje in je bil zaradi tega deležen neuspeha, mogoče 

celo ponižanja, frustracij in razočaranj, bo veliko težje ponovno motivirati in mu predstaviti 

vsebino na zanimiv način (Woolfolk, 20002).  
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Pri svojem delu mora učitelj paziti, da izbira take metode in oblike dela ter sredstva, ki znajo 

zbuditi in ohraniti pri učencih primerno stopnjo napetosti in s tem pozornost pri pouku. Z 

elementi presenečenja, nepričakovanosti, humorja, izogibanjem monotoniji, pouk ne bo tako 

dolgočasen in bodo učenci bolj zainteresirani za delo. Učenci ne smejo biti zgolj pasivni 

poslušalci. Dodatno jih motivira, kadar morajo biti sami miselno aktivni, lahko 

eksperimentirajo, iščejo informacije na drugačen način (npr. po spletu) itd. (Marentič 

Požarnik, 1988).  

Učitelj lahko za motivacijo učencev poskrbi z zunanjo motivacijo. Uhan (2000) opozarja, da 

morajo biti spodbude načrtovane in jasno predstavljene že na začetku obdobja, cilji 

opredeljeni količinsko in kakovostno (vnaprej načrtovani in jasni že na začetku), prav tako 

morajo biti spodbude in nagrade vrednotene in stopnjevane (ter dosegljive) v sorazmerju s 

predvideno stopnjo doseganja cilja. Učitelj lahko ustvari tudi notranjo motivacijo s 

spodbujanjem radovednosti in dajanjem občutka, da ob učenju postajajo kompetentnejši, 

vendar to ne deluje vedno. Pomembno je, da se učitelj tega zaveda in ob tem dejstvu ni 

razočaran. Prav je, da učitelj učence vzgaja za notranjo motivacijo, a kljub temu mora 

učencem zagotovi podporo tudi prek zunanje motivacije (Woolfolk, 2002). 

Znano je, da motivacijo povečujejo tudi cilji. Cilji so v vzgojno-izobraževalnem sistemu zelo 

pomembni, zato je dobro, da se jih zavedamo in si jih kot učitelji znamo postavljati. Pri 

postavljanju ciljev je pomembno, da so specifični oz. usmerjeni v določeno področje, zmerno 

težki, smiselni in realistični oz. dosegljivi v bližnji prihodnosti. Da bo zastavljanje ciljev v 

razredu učinkovito, pa morajo učenci sprejeti zastavljene cilje in dobiti povratno informacijo 

glede njihovega napredovanja pri doseganju ciljev (Woolfolk, 2002). Sprotna povratna 

informacija lahko deluje kot sredstvo zunanje motivacije, kadar učenec teži predvsem k 

učiteljevemu priznanju. Kadar pa učenec povratno informacijo uporabi za nadaljnje 

usmerjanje svoje aktivnosti in za rast samopodobe v procesu učenja, je to sredstvo notranje 

motivacije (Marentič Požarnik, 1988).  

Učiteljeva naloga je, da učence spremlja in ni pozoren samo na njihove izobraževalne 

dosežke, ampak tudi na učenčev odnos do sebe. Vemo, da je motivacija zelo odvisna tudi od 

naših sposobnosti, naših dosedanjih uspehov na tem področju, zaupanja v sebe itd. Raziskave 

so pokazale, da imajo večjo motivacijo tisti, ki so bolj uspešni, imajo boljšo samopodobo, 

zaupajo v sebe in nimajo strahu pred neuspehom. Večja učinkovitost vodi k večjemu trudu in 

vztrajanju. V tem kontekstu bi se rada navezala na pojem samoučinkovitost. 

Samoučinkovitost vključuje sodbe o sposobnostih, ki  so specifične za določeno nalogo. 

Ljudje, ki imajo višji občutek učinkovitosti, si zastavljajo višje cilje, se lotevajo novih stvari, 

se manj bojijo neuspeha, medtem ko ljudje, ki imajo nižji občutek učinkovitosti, hitreje 

obupajo in se predajo. Učitelj mora učencem svetovati, da neuspešnost ni kritika, ampak je 

ovira, ki se jo da rešiti. Občutki lastne vrednosti imajo izjemen vpliv na motivacijo, zato je 

nujno, da se učenci zavedajo, da so sposobnosti spremenljive in da je sposobnosti in spretnosti 

mogoče izboljšati (Woolfolk, 2002). 

Pazljiva pozornost učitelja do potreb učencev lahko ublaži upad motivacije. Pomoč učencem 

pri doseganju realnih ciljev in razvijanju notranjih razlogov poveča akademski uspeh in s tem 

vpliva na povečanje samospoštovanja in motivacije (Woolfolk, 2002). 
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3. 3. 1 Pomen spodbujanja in nagrajevanja  

Učence moramo ceniti in hvaliti, da jih bomo naučili ceniti in hvaliti svet okoli njih. (Silva 

Kos Knez, 2002b) 

Psiholog Vid Pečjak (1975) je zapisal, da obstajata dve vrsti motivacijskih pogojev: »Na eni 

strani je tisto, kar se dogaja pred učno dejavnostjo, potreba, nagon, motivacijsko stanje, 

interes. Na drugi strani pa imamo tisto, kar se zgodi po reagiranju: učinek, nagrada oz. kazen, 

zadovoljitev potrebe, ojačanje. Oboji pogoji so potrebni za učenje, učinek drugih pa je 

odvisen od aktivnosti prvih.«  

Učenci nižjih razredov osnovne šole potrebujejo še veliko zunanje motivacije, zato je 

pomembno, da se učitelj zaveda pomena motivacijskih sredstev. Sredstva, ki spodbudno 

vplivajo na učenca, so pohvale, priznanja in nagrade, manj učinkovite pa so negativne 

spodbude, kot so graja in kazen (Kos Knez, 2002b). To je bilo dokazano tudi v številnih 

študijah, kjer so pri eksperimentu eno skupino hvalili za dosežke, drugo grajali, tretje pa niti 

hvalili, niti grajali. Najmanjši uspeh je dosegla skupina, ki je bila ignorirana, največji pa 

skupina, ki je bila deležna pohval (Pečjak, 1975). 

Kos Knezova v članku Spodbujajmo učence tudi v podaljšanem bivanju (2002b) navede nekaj 

načel in strategij, kako spodbujati in pohvaliti učenca: 

 Pohvalo izrečemo učencu vedno premišljeno in natančno, takoj po zasluženem 

dejanju. 

 Pohvala mora biti samostojna (ne hvalimo in grajamo hkrati). 

 Vsak učenec se mora v razredu počutiti dobrodošel in sprejet takšen, kakršen je, zato 

mora biti učitelj pozoren, da opazi individualne posebnosti vsakega učenca. 

 Učenec naj spozna vrednost svojih dosežkov ter hkrati ozavesti, da se iz svojih napak 

veliko naučimo ter da napake niso nič slabega. Učitelj naj v učenčevih napakah in 

neuspehih poišče tudi dobre stvari in mu to razloži. 

 Učiteljeva naloga je, da učencem zastavi obveznosti in jih kasneje za uspešno delo tudi 

pohvali. 

 Dosežek lahko nagradimo tudi s priznanjem, priponko ali nalepko. 

Pohvale so najboljše motivacijsko sredstvo za dvigovanje samozavesti in krepitev 

samospoštovanja.  

4 IGRA 

»Otrok se igra, ker se razvija, otrok se razvija, ker se igra.« (Jurgec, 2001). 

Konvencija o otrokovih pravica (1989), 31. člen – otrok ima pravico do počitka in prostega 

časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti, in do prostega udeleževanja 

kulturnega življenja in umetnosti. Igra je otrokova naravna dejavnost in potreba, z njo 

pridobiva veselje do dela, se ob njej sprošča, pomirja, se uči, pridobiva družbene rešitve, 

razvija mišljenje, se nauči obvladovati različna čustva, idr. (Jurgec, 2001). Otrokova potreba 

po igranju je prirojena.  

S. Jurgec (2001) navaja, da je otroška igra: 
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 dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, 

 dejavnost, ki spremeni odnos do realnosti, 

 dejavnost, ki je notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroke prijetna.  

Glavni namen učenja skozi igro je spodbujanje otrokove ustvarjalnosti in želje po novih 

znanjih. Igra otroku omogoča učenje v tempu, ki ga zmore.  

»Kakršen je majhen otrok pri igri, takšen je šolar pri učenju in odrasel človek pri delu.« 

(Jurgec, 2001). 

4. 1 Didaktična igra 

Pouk je posebna usmerjena dejavnost učitelja in učencev, z namenom posredovanja in 

osvajanja znanja, razvijanja spretnosti in navad ter drugih osebnostnih značilnostih, ki se 

skozi obdobja šolanja spreminjajo. Proces je načrtovan, sistematičen in voden pod strokovnim 

vodstvom učitelja (Brečko, 2002). Igra je ena izmed naravnih potreb otrok oz. učencev. V igri 

otroci uživajo, za igro so dlje časa motivirani, pri igri kažejo veselje  in se ob njej učijo 

vsakdanjih stvari. S poznavanjem teh značilnosti so naši predniki pedagogi kaj kmalu prišli do 

ugotovitve, da bi lahko vnesli nekaj igre tudi v šolo k pouku. Če učitelji sledijo učnim 

načrtom in želijo s svojim razredom doseči cilje, morajo igre prilagoditi. Tem vrstam iger 

rečemo didaktične igre. Od navadne igre se razlikujejo po tem, da so didaktične igre vnaprej 

načrtovane, imajo pravila in avtor igre ve, katere cilje želi prek njih uresničevati. Bognar 

(1987) navaja, da ima vsaka igra vzgojno-izobraževalno nalogo, ki je bolj ali manj nehotena 

in naključna, vendar v nadaljevanju razjasni, da je namen didaktične igre povsem drugačen od 

navadne otroške igre. 

Didaktične igre zahtevajo večjo miselno aktivnost učenca, biti morajo bolj skoncentrirani, 

posvetiti več pozornosti, uporabiti pridobljeno znanje na drugačen način, poleg tega pa je 

treba misliti tudi na pravila igre. Didaktične igre morajo vsebovati pravila, a kljub temu mora 

biti avtor pozoren, da jih ni preveč in da pravila niso prestroga. Učenci imajo možnost pravila 

prirediti, saj so velikokrat bolj ustvarjalni pri postavljanju pravil kot učitelji ali pa si pravila 

prilagodijo tako, da jim je igra zanimivejša, ker smo mi s pravili igro zastavili prezahtevno 

(Starc, 200). Skozi pravila igre se učenci lažje privajajo na upoštevanje pravil, ki jih postavi 

nekdo drug. Učijo se jih oblikovati, vzdrževati in spreminjati skozi dogovore. Prisotnost 

učitelja je vsaj ob dogovarjanju nujna, da razsodi ali so nova pravila primerna ali ne. Kljub 

pravilom in jasnim izobraževalnim ciljem pa mora didaktična igra ohraniti vse temeljne 

značilnosti otroške igre, sicer ni več privlačna otrokom (Kos Knez, 2002č). Motivacija za 

izbor igre je odvisna predvsem od zanimivosti in pestrosti igre, zato je priporočeno, da je 

dinamična in ustvarjalno obarvana. Prek didaktične igre otrok pridobiva ogromno pozitivnih 

učinkov: izpolni svojo notranjo potrebo po igranju, ima možnost, da se kaj nauči, pridobiva 

interes za teme, ki mu sicer niso tako blizu, zvišuje motivacijo, razvija samoorganizacijske 

sposobnosti, ob njej pridobiva izkušnje ter se s tem uči in dozoreva, sam spoznava, kaj zna in 

zmore sam itd. (Starc, 2000). 

Velik pomen igri pripisujemo tudi iz socializacijskega vidika. Igra omogoča medsebojno 

sodelovanje (spoznavanje drug drugega, medsebojna pomoč). Poleg tega je v igri velikokrat 

nekdo avtoriteta oz. nekoga je treba »ubogati«. Lahko bi rekli, da je neko spoznavanje 

različnih vlog, ki je lažje skozi igro, saj sta prisotna sproščenost in humor. Izrednega pomena 

je tudi prilagajanje, ki se ga otroci učijo s prvimi izkušnjami v igri. Pri skupinskih igrah 
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pridobivajo občutek varnosti in pripadnosti neki skupini (Umek, Marjanovič, Zupančič, 

2006). 

Otrok je pri igri sproščen in to vodi k večji motivaciji, ki pa je za trajnostno učenje zelo 

pomembna. Otroci so pokazali drugačno obnašanje do iger kot do reševanja nalog na klasičen 

način - pri igri so bili bolj veseli, navdušeni, aktivni. Igra izziva večjo pozornost, aktivnost 

otroke manj utruja kot reševanje delovnega zvezka in ni tako enolična (Bognar, 1987). 

Izkazalo se je, da je igra še posebej dobrodošla metoda pri učencih, ki so sicer bolj 

introvertirani, se ne znajo izkazati. Skozi igro in medsebojne odnose se razvija tudi pozitivna 

samopodoba učencev in ta način vodi v izogibanje stresa, ki ga je v zdajšnjem času vse preveč 

(Motik, 1994). 

Po Bognarju (1987) didaktične igre delimo na: 

 igre vlog, 

 igre s pravili (spomin, loto, domine, igre s kartami, človek ne jezi se, zlaganke). 

 konstrukcijske igre (izdelava različnih predmetov, zlaganje, lepljenje lesenih kock). 

4. 2 Cilji didaktičnih iger 

Pulkova (1999) je navedla naslednje cilje didaktičnih iger: 

• povečati motivacijo učencev, 

• izzvati večjo pozornost in povečati aktivnost vsakega posameznega učenca, 

• zagotoviti učinkovito učenje in dolgotrajno pomnjenje dejstev, 

• vplivati na občutke samostojnega nadzorovanja, 

• omogočiti učencu ali pa dvojici, da se »izkaže«, 

• vplivati na maksimalno usmerjenost k vsebini brez prisile, 

• ponoviti in utrditi znanje o predelani snovi, 

• naučiti se pravil iger in jih strpno, dosledno in vztrajno upoštevati, 

• doseči učno-vzgojne cilje na nestresen način, 

• razvijati zdravo tekmovalnost, 

• popestriti pouk, 

• utrjevati doseženo znanje brez ocenjevanja. 

4. 3 Vloga učitelja pri didaktičnih igrah 

Igra je eden izmed pogojev za srečno otroštvo marsikaterega otroka. Učitelj se mora v prvi 

vrsti zavedati pomena igre za otroka in šele nato jo lahko kakovostno vnaša v svoj pouk. Z 

zavedanjem, da je igra ena najpreprostejših in najučinkovitejših metod poučevanja, lahko 



17 

 

učitelj na motivacijski način pripravi ponavljanje in utrjevanje že poznane snovi ali pripravo 

na novo učno snov (Bognar, 1987). Boocock (1971 v Bognar 1987: str. 69) trdi, da z igro kot 

učno metodo v učnem procesu dosežemo višjo motivacijo in interes pri učencih. Kamenov je 

mnenja, da z uporabo igre učitelj kaže svoje poznavanje pomembnosti igre za vzgojno-

izobraževanje otroka (Marjanovič Umek, 2006). 

Ker s prosto igro običajno ne moremo uresničevati že prej določenih ciljev, igro namenjeno 

za pouk priredimo glede na potrebe otrok ali jo sami iznajdemo glede na določene cilje. To ni 

zgolj dejavnost, ki zapolni čas pouka. Pri didaktični igri mora imeti učitelj vnaprej zastavljen 

potek igre in vrstni red dejavnosti. Upoštevati je treba razvojno stopnjo učencev, saj igra ne 

sme biti prelahka in prav tako ne prezahtevna, da učenci ne izgubijo interesa. Z igro učitelj 

spodbuja ustvarjalnost (lahko že s postavljanjem pravil ali izvedbo dodatne različice že 

narejene igre) (Brečko, 2002). 

V času igre ima učitelj povsem drugačno vlogo kot v času frontalnega pouka. Tu ima zgolj 

posredno vlogo, učence spodbuja, jim je na voljo za pomoč, nasvete (Motik, 1994). 

Učinkovita igra bo le, če bo učitelj zraven, da nadzoruje potek igre. Ni treba, da se z učenci 

igra, mora jih le voditi »v pravo smer«. 

Brečko (2002) je podal mnenje, da prek igre dosežemo cilje, obenem pa motiviramo in učence 

aktivno vključujemo v proces učenja. Z ustrezno metodo ima učitelj v rokah tudi vse vajeti za 

uravnavanje skupinske dinamike.   

Igra omogoča doseganje ciljev tako na čustvenem kot na intelektualnem področju, zato jih 

učitelji pogostokrat domiselno vključujejo v pouk in s tem priznavajo, da je didaktična igra 

nepogrešljiva aktivnost v času šolanja (Motik, 1994).  

5 PODALJŠANO BIVANJE 

5. 1 Opredelitev in splošni cilji podaljšanega bivanja  

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku 

in je namenjena učencem od 1. do 6. razreda, izjemoma za učence z odločbo za OPP, ki so v 

podaljšano bivanje lahko vključeni do končanega osnovnošolskega izobraževanja. Te vrste 

razširjen program poteka po pouku in učenci oz. starši se zanj odločijo prostovoljno (Kos 

Knez, 2002č).  Pri delu v podaljšanem bivanju se prepletajo tako vzgojne kot izobraževalne 

naloge. Lahko bi celo rekli, da je večji poudarek na vzgojnih nalogah. Učenci tu razvijajo 

delovne navade, krepijo odnose v skupini, se učijo vztrajnosti, odgovornosti ipd. (Kos Knez, 

2001). 

V času PB-ja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri 

kulturnih, umetniških in drugih dejavnostih (Korenič, 2007). Avtorji koncepta Podaljšano 

bivanje in različne oblike varstva učencev devetletne osnovne šole (2005) navajajo, da so delo 

in vzgojno-izobraževalni cilji v podaljšanem bivanju tesno povezani s poukom, vendar se 

moramo zavedati, da je v oddelku podaljšanega bivanja treba upoštevati tudi želje in interese 

učencev ter njihovih staršev. 

Učitelji podaljšanega bivanja delujejo v okviru splošnih ciljev: 
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 učencem zagotoviti varno fizično in psihosocialno okolje, ki deluje vzpodbudno in je 

dobro za učenčev osebnostni in izobraževalni razvoj, 

 učencem omogočiti pogoje za redno, samostojno in uspešno opravljanje šolskih 

obveznosti (pisanje domače naloge, utrjevanje snovi idr.) ter jim nuditi ustrezno 

strokovno pomoč, 

 zagotoviti participacijo učencev, kar pomeni, da imajo učenci možnost sodelovati tudi 

pri načrtovanju in izboru dejavnosti, 

 učencem približati pomen vednosti in znanja za celo življenje, 

 učencem pokazati pomen medvrstniške pomoči, kakovostnih odnosov v skupini za 

dobro počutje in doživljanje veselja ob skupnih dosežkih.  

Delo v podaljšanem bivanju in delo pri pouku se bistveno razlikujeta, zato to obliko 

razširjenega programa ne smemo razumeti kot nadaljevanje pouka, nikakor pa podaljšanega 

bivanje ne smemo ločevati od  pouka. Delujeta kot celota in se medsebojno povezujeta. 

Program podaljšanega bivanja se od šole do šole razlikuje, saj imajo šole različne materialne 

zmožnosti, urnik pouka in drugačne kadrovske pogoje. Za vse bi bilo najlažje, da ima vsak 

razred svojega učitelja podaljšanega bivanja, vendar pa se velikokrat zgodi, da so oddelki 

kombinirani, učenci enega razreda so razdeljeni na dva ali več oddelkov podaljšanega bivanja.  

Problem pri tem je, da pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa v osnovni 

šoli v 25. členu določa, da se število oddelkov podaljšanega bivanja, ki je merilo za 

sistematizacijo delovnih mest v skladu z 8. in 24. členom, ter določitev učne obveznosti 

ravnatelja in pomočnika ravnatelja, določi tako, da se število ur programa podaljšanega 

bivanja, ki ga šola izvaja, deli s 25. Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno 

število, se pet ali več desetin zaokroži navzgor do celega števila. Poleg tega je treba vedeti, da 

imajo učitelji podaljšanega bivanja 25 ur tedenske učne obveznosti (izražene v urah po 50 

minut) (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2. člen). 

Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja je 28 učencev, če so učenci iz dveh 

razredov, 24 učencev, iz treh ali več oddelkov pa 21 učencev. Oddelek podaljšanega bivanja 

se oblikuje za najmanj 16 učencev (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 

programa osnovne šole, 29. člen). 40. člen pa določa, da je lahko število učencev, v soglasju z 

ministrstvom, večje za 2. Končna razdelitev učencev ob upoštevanju vseh naštetih normativov 

in zakonov največkrat ni po godu učiteljem, učencem in njihovim staršem. 

5. 2 Vsebine podaljšanega bivanja  

Vsakdanjik podaljšanega bivanja vključuje naslednje elemente: 

 samostojno učenje, 

 sprostitvene dejavnosti, 

 ustvarjalno preživljanje časa in 

 prehrano. 

 

5. 2. 1 Samostojno učenje  

Samostojno učenje je element podaljšanega bivanja, kjer učenci opravljajo domačo nalogo ter 

dodatno utrjujejo, razširjajo, dograjujejo in poglabljajo svoje znanje. Učitelj ga lahko skupaj z 

učenci organizira na različne načine, ne sme pa trajati več kot 50 minut (Kos Knez, 2001). 
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Samostojno učenje je smiselno, da je časovno razporejeno najmanj eno uro po kosilu, zato da 

imajo učenci čas za umirjeno kosilo in sprostitvene dejavnosti po pouku in si tako naberejo 

moči za ponovno delo (Kos Knez, 2001). 

Vloga učitelja je, da učence motivira za delo, jim daje nove naloge, svetuje, jih usmerja in v 

določenih primerih pomaga pri reševanju problemov oz. nalog. Dobro je, da se z  učenci 

pogovori, kako načrtovati svoje delo (kako organizirati čas za delo in druge aktivnosti, o 

možnosti individualnih premorov, zakaj je pomembno nekaj čas nameniti tudi ponavljanju 

snovi), kako pripraviti delovni prostor, kako uporabljati učbenike in druge vire (slovarje, 

priročnike, svetovni splet itd.). Učitelj predstavi učinkovite metode in oblike učenja in jim 

pojasni, da vsakemu posamezniku odgovarja določen način učenja (glede na učni tip - vidni, 

slušni, gibalno-taktilni, kombinirani, glede na obliko – individualno učenje, učenje v dvojicah, 

skupinsko učenje). Učitelj vnaprej načrtuje vsebine, kot so npr. dodatne naloge z 

diferenciranim delom, ponavljanje, aktivnosti samostojnega dela, reševanje numizmatičnih 

nalog, idr. (Kos Knez, 2001 in Korenič, 2007). Ko učitelj pripravlja dodatne vsebine, mora 

biti pozoren na razvojne in individualne sposobnosti učencev ter na cilje, ki jih želi doseči 

(Murgelj, 2007). 

S. Rutar je zapisala: »Razmišljati moramo o tem, ali ima učenec možnost, da je samostojen in 

ali ima možnost prevzemati odgovornost za svoje učenje – ne zato, ker bi mi od njega to 

pričakovali ali zahtevali, pač pa zato, ker bi bilo zanj to učenje smiselno in pomembno.« 

(Krapše, 2009: str. 14). 

Pri samostojnem učenju je treba upoštevati naslednja didaktična načela (Kos Knez, 2002č): 

 načelo miselne aktivnosti, 

 načelo samostojnosti, 

 načelo postopnosti, 

 načelo sistematičnosti, 

 upoštevanje razvojnih razlik,  

 upoštevanje individualnih razlik, 

 socializacijski vidik. 

Povzeli bi lahko, da je bistveni cilj samostojnega učenja to, da se učenec navaja na 

samostojno delo, pridobiva pozitiven odnos do učenja, delovne (učne) navade in spoznava 

različne načine učenja. S tem se usposobi za samoizobraževanje in vseživljenjsko učenje. 

5. 2. 2 Ustvarjalno preživljanje časa  

Kos Knez (2002č) navaja, da je v času ustvarjalnega preživljanja časa v PB-ju poudarek na 

zadovoljevanju in razvijanju interesov učencev. Učitelj delo načrtuje tako, da učenci 

enakomerno razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem, delovno-tehničnem, 

raziskovalnem, ekološkem in drugih področjih. Pomembna je participacija učencev, ker je v 

tem delu možnost, da sodelujejo že pri načrtovanju. Če učitelj dejavnosti ne načrtuje, lahko 

kaj kmalu pride do neupoštevanja učenčevih potreb, direktnega vodenja učitelja in posledica 

tega je skrajševanje časa, določenega za ustvarjanje. 

V tem času lahko učitelj učence spodbuja tudi k razvijanju različnih komunikacijskih 

dejavnosti. Možnosti je veliko, lahko se učitelji PB-ja povežejo med seboj in ustvarijo skupen 



20 

 

projekt, lahko kateri izmed učiteljev organizira interesno dejavnost, kjer se srečajo učenci 

različnih razredov itd. 

Za razvijanje umetniškega čuta učencem ponudimo likovno-oblikovalne, dramske, plesne, 

glasbene ali avdio-vizualne dejavnosti. Učenci imajo umetnost zelo radi, saj lahko skozi 

umetnost izrazijo svoje počutje in čustva ali pa zgolj uživajo v ustvarjanju, kreativnosti, 

drugačnosti, svobodi, izvirnosti (Korenič, 2007). 

Če učitelj vidi, da imajo učenci željo po raziskovanju, lahko v tem času to dobro izkoristi. 

Učitelj naj poskrbi, da bo raziskovanje zabavno, razburljivo in bo učence tako pritegnilo, da 

bodo želeli še več takšnih izzivov (Kos Knez, 2002č). 

Kos Knezova (2002) opozarja tudi na postopno in sistematično vpeljevanje delovno-tehničnih 

dejavnosti, skozi katere se učenci naučijo ceniti svoje delo in delo drugih. Navajamo jih na 

osnovna opravila v osebnem življenju, npr. urejanje učilnice, igrišča, urejanje torbe, 

garderobe, opravljanje drobnih ročnih del itd. 

5. 2. 3 Sprostitvena dejavnost  

Sprostitvena dejavnost je nepogrešljiv element podaljšanega bivanja, saj učenci po napornem 

pouku potrebujejo nekaj časa za počitek, sprostitev in obnovitev psihofizičnih moči. 

Priporočljivo je, da je to nekje v času od dvanajste do štirinajste ure, oz. takoj po kosilu, 

zaradi bioritma učenca. V tem času mora biti poskrbljeno za gibanje in igro, saj sta to 

primarni potrebi mlajših učencev, poleg tega pa otroci z gibanjem razvijajo tudi intelektualne 

sposobnosti.  

Dejavnosti v času sprostitve niso ciljno usmerjene. Učitelj je tam z namenom nadzorovanja in 

nudenja raznovrstne ponudbe iger, idej in aktivnosti. Učencem je pomembno zagotoviti 

ustrezne pogoje v prostoru za gibanje, igro, počitek in druženje z vrstniki. Najboljše je, če 

lahko učence odpeljemo na prosto, kjer svobodno ali s skupinskim dogovorom izberejo 

dejavnosti. Primerni so tudi krajši sprehodi, različne športne, družabne ter razvedrilne igre. 

Vloga učitelja je, da poskrbi za varnost in hkrati sproščenost (Kos Knez, 2002c). 

Prav tako so primerne razne tekmovalne, logično-matematične, elementarne, štafetne, 

socialne igre, likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, branje, pogovor in druge vsebine, ki jih 

lahko izvajamo v razredu, telovadnici ali drugem večnamenskem prostoru (Kos Knez, 2002c, 

Korenič, 2007). 

 

5. 2. 4 Prehrana  

V času podaljšanega bivanja imajo otroci lahko kosilo in malico. Starši imajo možnost, da se 

odločijo, ali bo njihov otrok naročen na prehrano v šoli ali si jo bo prinesel od doma.  

Kosilo je običajno takoj po pouku, ali pa uro kasneje, odvisno od zmožnosti jedilnice oz. 

sistema razdeljevanja kosil šole in dejavnosti, ki jih imajo vključeni učenci v tem dnevu.   

Kosilo je dejavnost v PB-ju, ki je prav tako pomembna kot ostali trije elementi. Predvsem v 

nižjih razredih je poudarek tu še večji, saj prek skupnega kosila izpolnjujemo vzgojne cilje 

vezane na higieno, pripravo na obrok, obed, hrano.  
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Priporočljivo je, da se učitelj z učenci pogovarja o umivanju rok pred kosilom in po njem, 

primernem obnašanju pri jedi, pravilni uporabi jedilnega pribora, samostojnem pospravljanju 

in čiščenju pladnjev, bontonu, ki velja v jedilnici, pomenu umirjenega prehranjevanja itd. 

Učitelj mora biti pozoren na uravnoteženost obrokov učencev, diete in druge razne posebne 

navade, ki jih imajo učenci od doma. Učitelju ni dovoljeno otroka siliti s hrano, ki je ne mara 

(Kos Knez, 2002č). 

5. 3 Vloga učitelja v podaljšanem bivanju 

Podaljšano bivanje mora biti vodeno strokovno. Zakon o osnovni šoli (38. člen) določa, da v 

oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojno-izobraževalno delo: 

 učitelji razrednega pouka, 

 učitelji predmetnega pouka, 

 vzgojitelji predšolskih otrok,  

 defektologi, 

 pedagogi, 

 psihologi, 

 socialni pedagogi. 

Kos Knezova navede, da mora učitelj pri načrtovanju dela upoštevati razvojno stopnjo 

učencev ter njihov bioritem ali psihofizično zmogljivost. Zato mora biti razporeditev 

dejavnosti taka, da omogoča izmenjevanje počitka, učenja, sprostitve in zaposlitve (Korenič, 

2007). 

Učitelj je pri svojem delu vezan na Koncept podaljšanega bivanja in različnih oblik varstva v 

devetletni šoli. Gre za osnovni temeljni dokument pri delu v PB-ju. Učitelj podaljšanega 

bivanja si vnaprej pripravi letno in tedensko pripravo. Vsak dan ima pripravljeno tudi dnevno 

pripravo. Dnevno realizacijo spremlja z vodenjem dnevnika in osebnih map učenca 

(Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev devetletne osnovne šole, 2005).  

Učitelj mora poleg metod in oblik poučevanja dobro poznati tudi pedagogiko prostega časa, 

razvojne značilnosti učencev, razumeti pedagoške posebnosti posameznika in zakonitosti 

skupinske dinamike (Kos Knez, 2002č). 

Njegovo delo je usmerjeno v razvoj posameznika kot tudi v oblikovanje in vzgojo skupine. 

Poskrbeti mora za vzpostavitev kakovostnih medsebojnih odnosov, da so učenci sproščeni, 

imajo občutek varnosti, sprejetosti, spoštovanja in zaupanja. 

Kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa je odvisna od sodelovanja med učitelji in starši. 

Treba je vzpostaviti odkrito in smiselno komunikacijo ter iskren odnos (Korenič, 2007). 

Vloga učitelja v podaljšanem bivanju se razlikuje od vloge razrednega učitelja. Učitelj v PB-

ju ima več možnosti razviti pristne stike, več možnosti za odkrivanje otrokovih lastnih 

interesov in posledično tudi več možnosti pri ponudbi raznovrstnih dejavnosti (Kos Knez, 

2002a). Poskrbeti mora za sproščeno vzdušje in hkrati delovno disciplino. 
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5. 3. 1 Timsko sodelovanje učitelja podaljšanega bivanja in učitelja razrednega pouka 

Velik doprinos pri delu v podaljšanem bivanju naredimo z oblikovanjem dobrih timov 

(učitelji razredniki, učitelji podaljšanega bivanja). Za delo v posameznem oddelku je nujno 

potrebno medsebojno sodelovanje in skupno načrtovanje, ker le-to omogoča uspešno delo. 

Priporočljivo je, da se učitelj razrednega pouka in učitelj podaljšanega bivanja dobita enkrat 

na teden ter se pogovorita o vzgojno-izobraževalnem delu v razredu in delu v podaljšanem 

bivanju. Tu je to še toliko pomembneje, saj drugače pravega timskega dela v času 

neposrednega izvajanja ni, ker ko učitelj razrednega pouka zaključi z delom, ga učitelj 

podaljšanega bivanja šele prične. Naloga učitelja podaljšanega bivanja  je, da redno spremlja, 

kaj se učenci učijo pri pouku (Murgelj, 2007). 

Kos Knez (2002a) je opozorila, da so z raziskavo zasledili, da je največ timskega dela 

prisotnega v prvem razredu, medtem ko ga je v drugem in tretjem razredu zelo malo ali pa ga 

sploh ni. V 1. razredu skupno načrtujeta učitelj razrednega pouka in učitelj podaljšanega 

bivanja, vzgojiteljica oz. vzgojitelj le v redkih primerih. Obstajajo tudi primeri, ko se pridruži 

še drugi učitelj PB-ja iz paralelke. Na skupnih sestankih se dogovorita ali dogovorijo o 

nadaljnjih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, organizaciji skupnih roditeljskih sestankov in 

drugih aktivnostih.  
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II. PRAKTIČNI DEL 

6 PREDSTAVITEV DIDAKTIČNIH IGER 

Za izdelavo in izbor iger učitelj potrebuje poznavanje didaktike matematike. Da sem igre 

lahko zastavila, sem morala poznati izobraževalne cilje za sklop aritmetike in algebre, 

seštevanje in odštevanje do 100. Poleg tega je bilo potrebno poznavanje psiholoških 

značilnosti učencev, upoštevati njihove potrebe in značilnosti razvojnega obdobja. Že pri 

izdelavi oz. izboru iger sem poskušala predvideti, ali imajo igre dovolj značilnosti prave igre 

in bodo torej otroke bolj motivirale kot ostali načini dela, saj sem se s tem razlogom za njih 

odločila.  

Igre so bile vnaprej načrtovane in zastavljene z namenom, da bi z njimi dosegli zastavljene 

cilje. Zavedati se je treba, da gre v podaljšanem bivanju zgolj za ponovitev in utrditev snovi. 

Tudi sklop – računanje do 100, učenci spoznajo že na koncu 2. razreda in je v 3. razredu tik 

pred poštevanko in množenjem, torej potrebujejo le še veliko vaje oz. tako imenovanega 

avtomatiziranega računanja. Ker pa nisem želela, da je prisotno zgolj utrjevanje skozi igro, so 

igre zastavljene tako, da bodo morali učenci razmišljati, sklepati, sami posploševati ter iskati 

strategije za lažje računanje. S tem načinom dela bodo učenci svoje znanje dopolnjevali, 

poglabljali in nadgrajevali. 

Namen praktičnega dela magistrskega dela je predstaviti matematične didaktične igre, katere 

bom uporabila v razredu za raziskovanje. Igre bodo predstavljene po naslednjih postavkah: 

cilji igre, učna vsebina, navodila za igranje in izdelavo, način igranja in različice za igranje 

posamezne igre. Pod opisom igre sem priložila tudi slikovni material. Pri vsaki igri je 

predstavljen po en primer, ostali primeri so priloženi v prilogi.  

Z izbranimi igrami sem želela povišati motivacijo učencev za matematiko, s ponovitvijo in 

utrjevanjem snovi prek igre doseči učno-vzgojne cilje in na prijeten način izzvati večjo 

aktivnost in pozornost učencev (Pulkova, 1999). Poleg tega sem s tem želela doseči, da bi 

učenci kakovostno preživljali čas v  podaljšanem bivanju in si tako popestrili čas v šoli po 

pouku. Načrtovala sem, da bodo prek igre učenci razvijali tudi zdravo tekmovalnost in dobili 

možnost, da se izkažejo. Želela sem, da bi se učenci naučili upoštevati pravila igre, se naučili 

prenesti poraz in razumeti, da je igra le igra. Z vidika socialne kompetence pa je bil moj cilj, 

da se učenci med seboj družijo in tako pri igri dodatno spoznavajo sošolce. 

Matematični in drugi specifični vzgojno-izobraževalni cilji, ki jih učenci dosežejo pri 

posamezni igri,  so zapisani pod opisom vsake igre. 

Vse opisane igre spadajo v skupino iger s pravili (glede na razdelitev iger po Bognarju, 1987).  
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6. 1 Bingo 

Matematični izobraževalni cilji, ki jih bodo učenci dosegli pri tej igri:  

Učenci: 

 utrjujejo ustno računanje do 100, 

 utrjujejo hitrostno računanje do 100. 

Drugi vzgojno-izobraževalni cilji, ki so pomembni pri tej igri: 

Učenci: 

 se učijo pomembnosti sodelovanja v skupini. 

Učna vsebina: Seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100. 

Navodila za igranje: Vsaka skupina dobi eno igralno karto. Eden izmed učencev žreba 

račune. Skupine preverijo števila na svoji igralni karti, ali katero ustreza rezultatu računa. Če 

igralna karta vsebuje pravilen rezultat, število prečrtajo s flomastrom. Skupina, ki prva prečrta 

vsa števila in zakliče »bingo«, zmaga. 

Na voljo so 4 različni sklopi računov, zato da se le-ti ne ponavljajo (rezultati so isti). To 

pomeni, da enkrat izžrebamo račune iz 1. vrečke, naslednjič iz 2. itd. V enem sklopu je 12 

računov, tako da igra ne poteka predolgo in učenci ostanejo motivirani - igralne karte 

vsebujejo 9 rezultatov. Le te so si med seboj zelo podobne, zato je igra vse do konca zelo 

napeta, saj zmagovalca dobimo šele proti koncu igre.  

Navodila za izdelavo: Igralne karte so plastificirane, kar učencem omogoča, da rezultat na 

svoji karti prečrtajo ali ga obkrožijo s flomastrom, na koncu pa karto s krpico obrišejo, da je 

čista in pripravljena za naslednjo igro. 

Načini igranja: Igra je zelo uporabna, saj lahko poteka skupinsko, v paru ali individualno.  

1. Učitelj ali eden izmed učencev izžreba račune. Učenci so razdeljeni v skupine.  Med seboj 

tekmujejo skupine.  

2. Učenca se igro igrata v paru. Eden izmed učencev izžreba račun in ga glasno prebere, druga 

dva pa izračunata rezultat in ga prekrižata na svoji igralni karti, če je število vsebovano. 

Zmaga tisti, ki prvi prekriža vsa števila in zakliče »bingo«. Med seboj tekmujeta dva 

posameznika.  

3. Učenec sam izžreba in poišče, ali njegova igralna karta vsebuje ta rezultat. Račune lahko 

učenec zapiše tudi v zvezek. To je dober primer zaposlitve učenca, ki prej konča delo pri 

pouku in potrebuje novo samostojno nalogo. 

Različice igre: 

1. V sklopu so samo računi seštevanja in odštevanja. Kasneje lahko za števila 16, 30, 50, 56, 

64, 72, 81, (99, 22) dodamo še račune množenja.  
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2. Igro lahko otežimo tako, da dodamo še račune, katerih rezultatov ni na igralni karti in 

dodamo, da zmaga tista skupina, ki ima prva določen vzorec, katerega smo določili, da tvori 

»bingo«, npr. rezultati navpično v stolpcu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Bingo (4 sklopi računov in 6 igralnih kart) 

6. 2 Jaz sem …, kdo je …? 

Matematični izobraževalni cilji, ki jih bodo učenci dosegli pri tej igri:   

Učenci: 

 utrjujejo ustno računanje do 100. 

Drugi vzgojno-izobraževalni cilji, ki so pomembni pri tej igri: 

Učenci: 

 se učijo vztrajnosti in sledenja pri daljši aktivnosti. 

Učna vsebina: Seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100. 
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Navodila za igranje: Na tla razprostremo vse kartice, na katerih piše, npr.: Jaz sem 46. Kdo 

je 75 – 36? Vsak učenec si izbere eno kartico in takrat se njegovo ime spremeni v številko. 

Izberemo enega učenca, da začne igro. Prebere svojo kartico in kdor je to število, nadaljuje 

igro. Tako morajo vsi slediti, kdaj bodo kot številka klicani, kar pomeni, da morajo vse račune  

izračunati. 

Navodila za izdelavo: Kartice so lahko barvne, ker so učencem atraktivnejše, in 

plastificirane, da so ne uničijo. 

Načini igranja: Individualno, v paru ali skupinsko, odvisno od različice igre, ki se jo igrajo. 

Različice igre: 

1. Vsak učenec ima svojo kartico in čaka, da bo nekdo zastavil račun, katerega rezultat je on. 

2. En učenec v paru ali določena skupina učencev imajo po tleh razporejene kartice. Na 

začetek vrste postavijo eno izmed kartic in nato nadaljujejo – glede na račun iščejo ustrezen 

rezultat (podobno kot pri dominah). Mi smo ta način poimenovali sestavljanje dolge »kače«. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Barvne kartice igre Jaz sem …, kdo je …? 

6. 3 Ciljanje rezultata na tabli 

Matematični izobraževalni cilji, ki jih bodo učenci dosegli pri tej igri:   

Učenci: 

 utrjujejo ustno računanje do 100. 

Drugi vzgojno izobraževalni cilji, ki so pomembni pri tej igri: 

Učenci: 
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 razvijajo motoriko z ročnim zadevanjem mirujočega cilja, 

 razvijajo ustvarjalnost pri postavljanju novih/dodatnih pravil igre. 

Učna vsebina: Seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100. 

Navodila za igranje: Učence razdelimo v dve skupini. Približno 1,5 m od table s kredo ali 

lepilnim trakom na tla naredimo črto. Za to črto se učenci postavijo v dve koloni, tako kot so 

razdeljeni v skupine. Kapetana skupine na tablo napišeta vsak po 7 števil od 0 do 100 in jih 

obkrožita. Učitelj da navodilo, naj bodo števila napisana različnih velikosti in razporejena po 

celotni tabli. Tik pred začetkom dobi vsaka skupina svojo žogico. Učitelj pove račun in tista 

učenca, ki sta v skupini na vrsti za ciljanje rezultata, račun izračunata in poskusita zadeti 

rezultat. Za en račun imajo učenci možnost trikrat ciljati. Eden izmed učencev sproti beleži, 

katera skupina je dobila točko. 

Načini igranja: Igro se lahko gredo učenci v skupini ali v paru. 

6. 4 Sestavljanke 

Matematični izobraževalni cilji, ki jih bodo učenci dosegli pri tej igri:   

Učenci: 

 znajo računati do 100 s prehodom,  

 računajo račune, ki imajo več kot dva seštevanca (v obsegu do 100), 

 razvijajo orientacijo, 

 samostojno razvijajo ali utrjujejo strategije hitrejšega in lažjega računanja.  

Drugi vzgojno-izobraževalni cilji, ki so pomembni pri tej igri: 

Učenci: 

 iščejo podobnosti in sklepajo ter samostojno podajo trditev (odgovor na vprašanje, 

ko sestavi celotno sestavljanko). 

Učna vsebina: Seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100. 

Navodila za igranje: Naša sestavljenka je sestav iz devetih delov. Na vsakem delu so 4 enote 

- ali račun ali pa rezultat oz. zavajajoči rezultat. Naloga učencev je, da ob stranico dela z 

računom, postavijo stranico drugega dela sestavljanke, kjer je zapisan ustrezen rezultat. Ko je 

celotna sestavljenka sestavljena, lahko učenci kvadrate eden za drugim obrnejo in če je 

sestavljenka prav sestavljena, dobijo sliko. Ob končanem delu sledi še dodatno vprašanje – 

Kaj opaziš, če sešteješ vsoto posamezne stranice sestavljanke? (Koliko dobiš, če sešteješ 

vsoto števil vodoravne zgornje vrstice? Koliko dobiš, če sešteješ vsoto števil vodoravne 

spodnje vrstice? Koliko dobiš, če sešteješ vsoto števil navpične leve vrstice? Koliko dobiš, če 

sešteješ vsoto števil navpične desne vrstice?). 



28 

 

 

Slika 4: Deli sestavljank z računi 

 

 

Slika 5: Hrbtna stran sestavljank 

Načini igranja: Učenci lahko sestavljanko sestavljajo individualno, v paru ali v skupini.  

Navodila za izdelavo: Pri izdelavi je pomembno, da vemo, da je pri sestavljanki z devetimi 

kvadrati treba vključiti 12 parov in 12 enot, ki so potrebne za robove. Na robovih sestavljanke 

so lahko podani računi ali samo števila. Sama sem se odločila samo za števila in iz tega 

naredila še dodatni dve vprašanji, ki igro popestrita. Dodatno pri tej igri je, da s pravilno 

rešitvijo dobiš na drugi strani sliko. Označimo lahko center (se pravi 2. del v 2. vrstici), zato 

da učenci vedo, s katerim delom začeti. S tem jim olajšamo delo. Določila sem, da bo izmed 

12 računov na sestavljanki en račun: 

o ki da rezultat 0 (npr. 92 – 92), 

o seštevanja z desetičnimi števili (npr. 18 + 80), 

o seštevanja brez prehoda (34 + 54), 

o seštevanja s prehodom (npr. 28 + 48), 

o odštevanja z desetičnimi števili (npr. 24 – 20), 

o odštevanja brez prehoda (npr. 68 – 47) , 

o odštevanja s prehodom (npr. 45 – 26), 
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o kjer je 1. seštevanec manjši od 2. seštevanca (opozorili, da si olajšamo računanje, če 

damo večji seštevanec pred manjšega) (npr. 6 + 67), 

o seštevanja s koliko (npr. 78 -       = 43), 

o odštevanja s koliko (npr. 21 +       = 69), 

o seštevanja s tremi enotami (npr. 21 + 33 + 77), 

o odštevanja s temi enotami (npr. 52 – 18 – 27). 

 

 Sestavljanka 1 

Uporabljena števila: 0, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 32, 35, 46, 48, 71, 74, 77, 

78, 88, 98.  

Vsota števil vodoravne  zgornje vrstice/vodoravne spodnje vrstice je 50 (npr. 17 + 24 + 9 = 

50, 32 + 16 + 2 = 50). 

Seštevek navpične leve/navpične desne stranice sestavljanke je 100 (npr. 77 + 13 + 10 = 100, 

46 + 26 + 28 = 100).  

Opazimo, da je vsota navpičnih stranic ravno za polovico manjša od vsote vodoravnih vrstic. 

 

 

 

 

Slika 6: Sestavljanka 1  



30 

 

   

 

Sliki 7 in 8: Primer sestavljanke 1 

6. 5 Matematični kviz 

Matematični izobraževalni cilji, ki jih bodo učenci dosegli pri tej igri:   

Učenci: 

 razlikujejo desetiške enote, 

 določijo predhodnik in naslednik števila, 

 poznajo odnose med števili (<, >, =), 

 utrjujejo ustno računanje do 100 s prehodom, 

 poiščejo manjkajoče število (a ± ___ = b, ___ ± a = b) v množici naravnih števil do 

100, 

 samostojno razvijajo in utrjujejo strategije hitrejšega in lažjega računanja.  

Drugi vzgojno-izobraževalni cilji, ki so pomembni pri tej igri: 

Učenci: 

 razvijajo ustvarjalnost pri postavljanju novih/dodatnih pravil igre, 

 utrjujejo branje. 

Učna vsebina: Seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100. 

Navodila za igranje: Igra je primerna za 2–6 igralcev. Kartice z vprašanji morajo biti 

postavljene v treh kupčkih, ločeno po barvah (modre, roza in oranžne), in sicer obrnjene s 

hrbtno stranjo navzgor tako, da se vprašanja in odgovori ne vidijo. Vsak igralec izbere svojo 

figuro in jo postavi na polje start. Igro začne tisti igralec, ki vrže najvišjo vrednost na kocki ali 

po drugem pravilu, ki ga skupaj določimo. Igralec se pomakne za toliko polj, kolikor kaže 
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vrednost kocke. Kadar pride npr. na modro polje, odgovarja na vprašanje z zgornje kartice na 

modrem kupčku. Igralec odgovarja na isto vprašanje, kot kaže vrednost, ki jo je vrgel na 

kocki. Primer: če igralec vrže 3, se pomakne za 3 polja naprej in pri tem pride na modro polje, 

odgovarja na tretje vprašanje z zgornje modre kartice. Vprašanja na karticah so razvrščena po 

težavnosti v 3 stopnje tako, da igralec, ki na kocki vrže 3, odgovarja na tretje (najtežje) 

vprašanje, tisti, ki vrže 1 pa na prvo (najlažje).  Kartico vedno dvigne nasprotni igralec, ki 

prebere račun oz. vprašanje, da igralec ne more videti odgovora. Odgovori so napisani pod 

računom oz. vprašanjem z ležečo in manj poudarjeno pisavo. Igralec, ki pravilno odgovori na 

zastavljeno vprašanje, ima pravico do ponovnega meta. Če odgovora ne ve, ali je le-ta 

nepravilen, meče kocko  naslednji igralec. Vsak igralec lahko meče toliko časa, dokler zna 

pravilno odgovoriti na vprašanje. Zmaga tisti igralec, ki prvi pride točno v polje s spuži 

kvadratnikom (in pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje).  Če je odgovor napačen, se 

mora vrniti nazaj in poizkušati ponovno.  

Posebna polja: 

OBVOZ – Igralec, ki pride na rdeče polje s puščico ne odgovarja na vprašanje, hkrati pa 

izgubi pravico do ponovnega meta. Ko pride znova na vrsto za met, mora pot nadaljevati po 

obvozu v smeri puščice, kar mu podaljša pot do cilja. Na obvoz zavije samo igralec, ki pride 

na rdeče polje, drugi igralci pa normalno nadaljujejo po glavni poti. 

SMEŠKO – Polje, ki je označeno z znakom smeška, omogoča igralcu ponovni met brez 

odgovarjanja na račun oz. vprašanje. 

ZLATA POLJA – Igralec, ki pride na zlato polje, odgovarja na račun oz. vprašanje, kakor 

kaže vrednost kocke, vendar mu barvo kartice določijo soigralci. Posebno pravilo velja pri 

zlatem polju pred zapornico. Igralec mora namreč zadeti točno v zlato polje. Če je odgovor 

pravilen, lahko ponovno vrže in nadaljuje igro. Če je odgovor napačen, se mora vrniti nazaj. 

Npr. igralec, ki je na oranžnem polju in vrže 2, zadane zlato polje, ob napačnem odgovoru pa 

se mora vrniti za 2 polja nazaj na oranžno polje in na vrsti je drug igralec. Če igralec z 

oranžnega polja vrže 3, igro prav tako nadaljuje naslednji igralec, saj ni zadel zlatega polja. 

Isto pravilo velja na koncu igre, kjer so sama zlata polja. Za pravilen odgovor je nagrada 

ponovni met, ob napačnem se mora igralec vrniti nazaj. 

Igra je zasnovana tako, da je končni uspeh odvisen tako od spretnega računanja (za vsak 

pravilen odgovor lahko igralec še enkrat vrže kocko) kot od sreče (met kocke). 

Posebno opozorilo: Treba je prilagoditi igralno kocko, kar pomeni, da se na eni kocki dvakrat 

pojavi 1 pika, dvakrat 2 piki in dvakrat 3 pike ali pa da velja pravilo 4 pike = vprašanje za 1 

piko, 5 pik = vprašanje za 2 piki in 6 pik = vprašanje za 3 pike. 

Načini igranja: Igra je zelo uporabna, saj jo je mogoče igrati v paru ali v skupini.  

Računi in vprašanja na karticah so lahko učitelju v veliko pomoč pri učencih, ki pri pouku 

prej rešijo dogovorjene naloge. Učitelj lahko da učencema, ki prej končata, navodilo, naj si 

poljubno izbereta tri kartice, si račune drug drugemu zastavita ter jih zapišeta v zvezek. Ko 

končata, odgovore preverita na karticah. 

Navodila za izdelavo: Učitelj lahko na večji plakat sam  nariše shemo poti z barvnimi polji in 

ovirami, lahko pa uporabi kartonasto formo s polji originalnega kviza in na novo sestavi le 
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kartončke z nalogami. Kartončki morajo biti različnih barv in usklajeni z barvami polj. 

Naloge na poljih so lahko različne, po izboru učitelja. Sama sem pri sestavi računov in 

vprašanj na karticah postavila naslednje kriterije: 

 1. težavnostna stopnja: računi v obsegu do 100: 

 seštevanje in odštevanje dvomestnega števila z enomestnim, 

 seštevanje in odštevanje dvomestnega števila s številom 0, 

 seštevanje in odštevanje dvomestnega števila z desetiškimi števili. 

 2. težavnostna stopnja: računi v obsegu do 100: 

 seštevanje in odštevanje dvomestna števila z dvomestnim (brez prehoda in s 

prehodom), 

 pretvarjanje E in D v povezavi s konceptom večje, manjše ali je enako. 

 3. težavnostna naloga: računi v obsegu do 100: 

 seštevanja in odštevanja s koliko, 

 prepoznavanje terminov: 1. seštevanec, 2. seštevanec, vsota, zmanjševanec, 

odštevanec, razlika, enice, desetice, predhodnik, naslednjik, za x večje od y, za 

x manjše od y v povezavi z računanjem, 

 seštevanja in odštevanja s tremi členi. 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Igralno polje matematičnega kviza 
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6. 6 Domine 

Matematični izobraževalni cilji, ki jih bodo učenci dosegli pri tej igri:   

Učenci: 

 znajo računati do 100 s prehodom, 

 razvijajo orientacijo, 

 samostojno razvijajo in utrjujejo strategije hitrejšega in lažjega računanja.  

Učna vsebina: Seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100. 

Navodila za igranje: Domino je družabna igra, osnovana za 4–6 igralcev. Igra vsebuje 28 

domin. Na vsaki sta označeni dve polovici. Na eni polovici je račun, na drugem pa število, ki 

predstavlja rezultat računa druge domine. Učenci najprej vse domine stresejo na mizo in jih 

obrnejo tako, da vidijo hrbtno stran. Med seboj jih pomešajo in nato si vsak vzame 5 domin 

(če so 4-je igralci), ostale domine ostanejo na mizi. Tisti, ki začne igro, položi svojo domino 

na sredino. Nato se igra nadaljuje v smeri urinega kazalca. Naslednji igralec, ki je na vrsti, 

pogleda, ali ima na dominah račun, katerega rezultat je na domini na mizi, ali pa rezultat 

računa na tej domini.  Domine ima pri sebi tako, da jih drugi ne vidijo.  

Navodila za izdelavo: Domine sem priredila po običajnih dominah. Določila sem, da bo: 

 0 pik = 24 

 

34 – 10 = 24               8 + 16 = 24                      35 – 11 = 24 

68 – 44 = 24               38 – 14 = 24 

 

 1 pika = 54 

 

16 + 38 = 54               59 – 5 = 54 

47 + 7 = 54                   

 

 2 piki = 30 

 

5 + 25 = 30                 60 – 30 = 30 

49 – 19= 30                62 – 32 = 30 

 

 3 pike = 42 

 

50 – 8 = 42                 14 + 28 = 42 

22 + 20 = 42 

 

 4 pike = 64 

 

76 – 12 = 64                 70 – 6 = 64                   17 + 47 = 64 

32 + 32 = 64                 14 + 50 = 64 
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 5 pik = 81 

 

100 – 19 = 81                     76 + 5 = 81 

96 – 15 = 81                       39 + 42 = 81                      

 

 6 pik = 72 

 

35 + 37 = 72                        50 + 22 = 72 

68 + 4 = 72                          72 – 0 = 72 

Domine so iz lesa, velikosti 6 cm x 12 cm. 

Načini igranja: Individualno, v paru ali skupinsko. 

Različice igre: 

 Dodamo, da ni treba porabiti vseh domin. Zmagovalec je tisti, ki ima domino z 

računom, ki nam da najmanjšo vrednost. 

 Dodamo, da sta lahko pri zadnjih 8 dominah tudi dva računa ali dva rezultata skupaj, 

tako se igra konča prej. 

 Domine so zasnovane tako, da so izbrana števila večkratniki pri poštevanki. Tako jih 

lahko v nadaljevanju porabimo še za poštevanko. Na drugo stran, z drugo barvo 

napišemo račune poštevanke oz. množenja. Na domini ostanejo iste vrednosti. Seveda 

ni dovolj računov poštevanke, npr. vsaka od števil se pojavi 8-krat, kar pomeni, da 4-

krat napišemo račun, 4-krat samo število. Tam, kjer ni dovolj računov poštevanke oz. 

množenja, dodamo še po 1 ali 2 računa seštevanja ali odštevanja. Tako imamo 

kombinacijo, kjer utrjujejo novo snov – poštevanko in še vedno vadijo seštevanje in 

odštevanje do 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Domine 
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6. 7 Leteči krožniki 

Matematični izobraževalni cilji, ki jih bodo učenci dosegli pri tej igri:   

Učenci: 

 znajo računati do 100 s prehodom, 

 sami sestavijo račun v obsegu do 100 glede na podan rezultat. 

Drugi vzgojno-izobraževalni cilji, ki so pomembni pri tej igri: 

Učenci: 

 razvijajo motoriko z zadevanjem mirujočega cilja, 

 razvijajo ustvarjalnost z okrasitvijo letečega krožnika, 

 razvijajo ustvarjalnost pri postavljanju novih/dodatnih pravil igre. 

Učna vsebina: Seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100. 

Navodila za igranje: Igra leteči krožniki je didaktična igra, katero bodo otroci izdelali sami. 

Vsak učenec dobi svoj leteči krožnik, nanj napiše račun (lahko učence že prej razdelimo v 3 

skupine ali pa po vrstah določimo, katera skupina bo na svoj leteči krožnik napisala račun z 

dogovorjenim rezultatom) in leteči krožnik pobarva, ga okrasi po svojih željah. Učitelj pove 

vnaprej navodila igre (da bodo v skupinah poskusili zadeti pravilen tulec, glede na račun na 

letečem krožniku) ter opomni, da si bodo leteče krožnike še pred začetkom igre zamenjali (to 

pomeni, da bo njihov leteči krožnik dobil nekdo drug). Učence razvrstimo v tri skupine, 

določimo črto, od koder bodo zadevali tulce z rezultatom in igra se lahko prične. Na pisk 

začne prvi v koloni  ciljati. Vsak ima tri poskuse. Skupina, ki ima prva vse leteče krožnike na 

tulcih, zmaga.    

Navodila za izdelavo: Učitelj na sredini izreže večji krog iz papirnatih okroglih krožnikov, ki 

so običajno uporabni za piknik, tako da dobi krožnik podobo »frizbija«. Učenci izdelajo tri 

stojala. Višji tulec prilepijo na podlago, tako da stoji, ko ga položimo na tla. Na vsak tulec 

napišemo eno število od 0 do 100. Skupaj z učenci se dogovorimo, katero števila bodo to. 

Način igranja: Skupinsko, v paru ali individualno. 

 Skupinska igra – med seboj tekmujejo skupine. 

 Igra v paru – oba učenca imata po več letečih krožnikov. Lahko je zmagovalec tisti, ki 

je prej pravilno pociljal vse leteče krožnike na tulce, lahko pa sta tekmovalca omejena 

na čas, npr. 1 minuto in zmaga tisti, ki je v 1 minuti na tulce spravil več letečih 

krožnikov. 

 Individualna igra – učenec izračuna račun na letečem krožniku in ga vrže na tulec, ki 

ustreza rezultatu. 
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6. 8 Čarobne kartice 

Matematični izobraževalni cilji, ki jih bodo učenci dosegli pri tej igri:   

Učenci: 

 se spoznajo z zabavno matematiko, 

 računajo račune, ki imajo več kot dva seštevanca (v obsegu do 100), 

 razmišljajo, sklepajo, iščejo podobnosti in poskušajo priti sami do ugotovitve. 

Učna vsebina: Seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100. 

Navodila za igranje: Idejo sem dobila na spletni strani: 

http://games4gains.com/blogs/teaching-ideas/41374660-amaze-your-students-with-this-math-

magic-trick. Pri 1. kompletu imamo 5 kartic in učencu damo navodilo, naj si izbere poljubno 

število od 1 do 30. Nato mu pokažemo eno kartico za drugo (vrstni red ni pomemben). 

Učenec na vsaki kartici dobro pogleda, ali ta karta vsebuje njegovo skrivno število in to pove 

z DA ali NE. Spraševalec mora biti zelo pozoren in v mislih seštevati levi zgornji kot števil (v 

tem primeru 1, 2, 4,  8, 16) tistih kartic, katere vsebujejo učenčevo skrito število. Vsota teh 

števil da skrivno število. 

Primer: Učencu rečemo, naj si zamisli eno število od 1 do 30. Če vzamemo primer, da si je on 

izbral število 21 – to število vsebuje 1. , 3. in 5. karta. Torej seštejmo števila, ki so v zgornjem 

levem kotu 1., 3. in 5. karte (1 + 4 + 16) in dobimo število 21. 

 

 

 

 

 

Slika 11: Trik pri čarobnih kartah 

2. komplet vsebuje 4 kartice in učenec si lahko izbere število od 1 do 15.  

3. komplet vsebuje 6 kartic in učenec si lahko izbere števila od 1 do 62. 

V 1. kompletu spraševalec (npr. nekdo izmed učencev, ki že izve skrivnost trika) sešteva 

največ 5 seštevancev (vsota vseh 5-ih je največ 30), pri 2. kompletu spraševalec sešteje do 4 

seštevance  (vsota vseh 4-ih je največ 15), pri zadnjem kompletu pa spraševalec sešteje do 6 

seštevancev (vsota vseh 6-ih je največ 62). 

Izdelava: Kartice sem računalniško naredila in jih plastificirala, da so trajnejše. 

Uporaba: Igra se vedno igra v paru. Eden v paru si zamisli skrivno število, drugi pa ima v 

roki kartice s števili in poskuša ugotoviti pravo število. 

http://games4gains.com/blogs/teaching-ideas/41374660-amaze-your-students-with-this-math-magic-trick
http://games4gains.com/blogs/teaching-ideas/41374660-amaze-your-students-with-this-math-magic-trick
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Slika 12:Čarobne kartice 
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III. EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Delo v podaljšanem bivanju se bistveno razlikuje od dela pri pouku. Učitelj v PB-ju ima več 

priložnosti z učenci delati na način, ki mu je ljubši, ni omejen na uporabo določenega gradiva 

in na splošno je vzdušje v podaljšanem bivanju običajno bolj sproščeno. Učenci v tej obliki 

vzgojno-izobraževalnega varstva niso zgolj zaradi varstva in pisanja domačih nalog. Ker sem 

ugotovila, da o kakovostnem preživljanju časa v podaljšanem bivanju še ni veliko raziskav, 

sem se odločila, da sama poskušam pri delu združiti zastavljene izobraževalne cilje in igro, ki 

je učencem vedno bolj zanimiva od klasičnega pisanja, branja in računanja. Zanimalo me je, 

kako se bodo učenci odzvali na ponujene igre ter s katerimi motivacijskimi sredstvi lahko 

izboljšam motivacijo učencev za pisanje domače naloge. Motivacija je zelo zapleten dejavnik 

našega delovanja in učitelju vedno predstavlja velik izziv. Vsi si želimo, da bi pri učencih 

dosegli notranjo motivacijo, da bi delali in se učili iz svojega interesa in bi bilo tako znanje 

trajnejše in kakovostnejše. Vsak učitelj si želi, da vidi svoje učence vesele, razigrane, polne 

energije in navdušenja. To doseči pa je malo težje. Kako v učencih vzbuditi radovednost? 

Kako vzbuditi zanimanje, ki bo trajalo dlje časa, ne le dva dni ali en teden? Kako učencem 

približati računanje na način, da se ne bodo zavedali, da se s tem učijo? Na kakšen način 

učencem približati idejo, da je najboljše, da domačo nalogo opravljajo redno, ker se s tem že 

veliko naučijo? Vsa ta vprašanja so me pred začetkom raziskovanja zanimala, zato sem 

izhajala iz njih. 

V empiričnem delu magistrskega dela sem se osredotočila na didaktične igre pri matematiki in 

motivacijska sredstva pri pisanju domače naloge v podaljšanem bivanju 3. razreda. Poskušala 

sem ugotoviti, katere igre so učencem ljubše in z njimi dosegajo zastavljene cilje ter kako na 

učence vpliva zunanja motivacija za pisanje domačih nalog. 

7. 1 Cilji  

Glavni cilj moje raziskave je bil ugotoviti, ali bodo ponujene matematične didaktične igre 

učence podaljšanega bivanja pritegnile in v kolikšni meri lahko z igro realiziramo zastavljene 

matematične cilje. 

Prek vsakodnevnega opazovanja, beleženja in s pomočjo ankete sem želela ugotoviti, katere 

matematične didaktične igre učence podaljšanega bivanja najbolj pritegnejo in ali se uspešno 

opravljanje domačih nalog povezuje z motivacijo za dodatno zaposlitev.   

Raziskava je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu bom predstavila moje zapise 

opazovanja učencev pri igri in opravljanju domačih nalog, v drugem delu raziskave pa bom 

predstavila  rezultate ankete, kako so igre videli in ocenili učenci sami.  

7. 2 Raziskovalna vprašanja 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

 Katere vrste matematičnih didaktičnih iger bodo učencem bolj zanimive od drugih 

(npr. kviz, sestavljanke, domine idr.)? 
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 Ali učence pritegnejo bolj skupinske igre, ali igre, kjer se igrajo sami? 

 

 Koliko časa so učenci motivirani za določeno igro? Ali jo končajo pred zaključkom ali 

igro odigrajo do konca? 

 

 Ali in v kolikšni meri obstaja korelacija med uspešnim opravljanjem domače naloge in 

motivacijo za dodatno učno delo? 

 

 Kakšna so učenčeva stališča o igrah? 

7. 3 Raziskovalna metoda  

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno metodo. Raziskovalni pristop je kvalitativna 

raziskava. Izvedena je bila neeksperimentalna empirična raziskava (ustreza kavzalni 

raziskavi). Za pridobitev odgovorov na moja raziskovalna vprašanja sem izvedla opazovanje z 

udeležbo v razredu, v katerem sem poučevala. Ob koncu raziskovanja (po obravnavi vsebin z 

igrami) so učenci rešili krajšo anketo, s katero sem preverila, kako učenci ocenjujejo igre in 

delo v podaljšanem bivanju.  

7. 4 Opis vzorca 

Vzorec je bil neslučajnostni priročni, to je skupina učencev, ki mi je bila kot raziskovalki 

najbolj dostopna. Vzorec je vključeval učence, ki v šolskem letu 2015/2016 obiskujejo 

oddelek podaljšanega bivanja, v katerem sem poučevala, na OŠ Vižmarje Brod. Raziskavo 

sem izvedla v skupini učencev 3. razreda. 22 učencev prihaja iz 3.c, 8 učencev pa iz 3.b 

razreda. Skupaj je bilo v skupini 12 deklet in 18 dečkov. V magistrskem delu je predstavljen 

dvomesečni projekt, v katerem sem si za prednostno nalogo postavila vestno opravljanje 

domačih nalog in vključevanje matematičnih didaktičnih iger v podaljšano bivanje učencev, 

starih od 8 do 9 let.   

7. 5 Postopek zbiranja podatkov 

Raziskovanje je bilo izvedeno v oddelku podaljšanega bivanja 3.b in c razreda na osnovni šoli 

Vižmarje Brod. Raziskovanje je potekalo v okviru mojega dela v razredu. Igre, ki sem jih 

predstavila v praktičnem delu tega dela, sem ponudila postopoma. Najprej sem učencem 

ponudila igro Jaz sem …, kdo je …?, nato bingo, domine, matematični kviz, sestavljanke, 

ciljanje rezultata na tabli in na koncu še leteče krožnike in magične kartice. Nove igre nisem 

prinesla po določenem številu dni. Igro sem predstavila tisti dan, ko smo bili vsi skupaj vsaj 

eno uro in smo imeli čas, da se z novo igro seznanimo. Vse igre niso bile vnaprej načrtovane. 

Glede na interes in zanimanje otrok sem poiskala oz. preoblikovala igro, ki se mi je zdela, da 

bi jo učenci dobro sprejeli. Vsako novo igro sem predstavila določenim učencem in bila pri 

prvem »igranju« z njimi, da sem jih usmerjala. Nikoli v času dveh mesecev nisem nikogar 

silila, da mora vzeti igro in se igrati. Sem jim pa igro pogosto predlagala, če sem opazila, da 

so brez dela in ne vedo, kaj bi delali.  Ob koncu raziskovanja (po obravnavi vsebin z igrami), 

ki je intenzivneje trajalo dva meseca, sem učence prosila še za izpolnitev krajše ankete. 

Vprašanja v anketi so vsa, razen enega (3. vprašanje), zaprtega tipa (naloge izbirnega tipa), 

tako da so morali učenci obkrožiti enega (1., 4., 5., 6., 7. in 8. vprašanje) ali več (2. vprašanje) 

ponujenih odgovorov. Podatke, ki sem jih pridobila z anketo, sem prikazala s preglednicami, 

kjer sem predstavila število in delež glasov glede na podane odgovore.  
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Za raziskovanje pisanja domačih nalog sem po enem mesecu dela v oddelku PB-ja uvedla 

samokontrolni sistem zapisovanja opravljenih domačih nalog. Učenci so imeli dolžnost, da 

vsak dan zapišejo na plakat v svoje okence, katero od domačih nalog so opravili v šoli. Za 

bolj kakovostno spremljanje sem imela stranski nadzor nad izpolnjevanjem plakata in 

rezultate preverjala tudi pri zapisih razredničarke.   

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8. 1 Didaktične igre 

Najprej bom na splošno predstavila, kaj sem opazila pri vseh didaktičnih igrah, kaj bi 

izpostavila in kateri so bili pomembni vtisi. 

Namen in cilji: Glavni namen iger je bil, da v učencih vzbudim radovednost in zanimanje za 

matematiko. Ker so v tem času ravno računali do 100, sem si zastavila cilj poiskati in izdelati 

matematične igre na to temo. Zastavljene izobraževalne cilje smo realizirali skozi didaktične 

igre. Igre so bile vnaprej načrtovane in zastavljene, tako da cilji ne bi bili doseženi le v 

primeru, če učenci igre ne bi sprejeli.  

Za glavni cilj, da se učenci dobro naučijo seštevati in odštevati do 100, sem se odločila tudi iz 

razloga, ker se strinjam z zapisano teorijo, da je v prvi vrsti pri učencih pomembno 

obvladovanje seštevanja in odštevanja do 100, preden nadaljujejo z računanjem do 1000. 

Dobre številske predstave in spretno ustno računanje do 100 zmanjša težave pri kasnejšem 

računanju do 1000. Pri vseh ponujenih igrah so učenci vadili računanje »na pamet«, kar je v 

tem obdobju že nujno potrebno. 

Učenci so skozi igre razvijali matematično-logično mišljenje, reševali probleme, razvijali 

sklepanje, uporabljali matematični jezik itn.  

Sodelovanje učencev: Učenci so si v igrah veliko pomagali. Večkrat sem opazila, da se je 

nekdo želel igrati določeno igro, njegov prijatelj pa ne. Spodbudila sem jih, naj se igrajo s 

sošolcem oz. prijateljem, ki se to igro želi igrati. Tako so se prek igre spoznavali in se družili 

tudi s sošolci, s katerimi se redkeje družijo. Torej lahko trdimo, da so prek iger izboljševali 

tudi socialno kompetenco. V razred so nekajkrat prišli tudi drugi učenci, učenci iz drugih 

oddelkov in se učencem tega oddelka pridružili pri igrah. Tudi oni so bili navdušeni nad 

igrami in izrazili željo, da bi v svojem razredu želeli imeti take igre. 

Igra kot metoda utrjevanja snovi: Igra kot metoda dela v PB-ju se je izkazala za zelo 

učinkovito. Opazila sem lahko, da so učenci bolj motivirani za igro kot za reševanje učnih 

listov, ne morem pa trditi, da so z igro pridobili trajnejše in kakovostnejše znanje, saj v 

raziskavi nisem delala primerjave, s kakšnim načinom dela učenci bolj realizirajo zastavljene 

izobraževalne cilje oz. dosegajo višje rezultate. 

Izvedba iger: Igre so učenci igrali ob zelo različnih časih. Največkrat v času po kosilu in do 

14. ure, ko se je pričel pedagoški mir oz. čas za samostojno učenje. Nekateri so se z  igrami 

igrali tudi kasneje, v času samostojnega učenja, ko so že končali domačo nalogo. Imeli so 

možnost, da si jih vzamejo tudi v jutranjem varstvu ali med odmorom. Največ časa za igre v 

PB-ju smo imeli v dneh, ko so bili brez domače naloge, npr. po zdravniškem pregledu, po 

naravoslovnih, tehniških ali športnih dnevih. Na spodnjih slikah lahko opazimo igro učencev 

v dnevu, ko ni bilo domače naloge. Dva učenca sta se igrala domine in znotraj »kače« 
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sestavila dve sestavljanki, dva učenca sta se igrala matematični kviz, dve skupini in en učenec 

pa so se igrali bingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike 13, 14 in 15: Izvajanje didaktičnih matematičnih iger v PB-ju 

Vsak učitelj porabi več časa za izbor in izdelavo iger, potem pa mu je delo olajšano, saj so 

učenci ves čas zaposleni, kar naredi v razredu prijetnejšo klimo.  

8. 1. 1 Bingo 

Cilji igre: Cilji igre so bili doseženi: matematični cilj - učenci so utrjevali hitrostno ustno 

računanje do 100 in tudi vzgojni cilj – učenci so spoznavali pomen sodelovanja v skupini.  

Zanimivost igre z vidika motivacije: Didaktično igro bingo se je večino učencev zelo rado 

igralo. Tekmovalnost je eden ključnih motivacijskih sredstev za izbor te igre. Učenci so se 

zelo trudili, da bi njihova skupina zmagala (skrivali so, kateri rezultat so prečrtali in tiho 

računali, da ne bi tako pomagali drugi skupini).  
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Slika 16: Tekmovanje med skupinami 

Učence zelo motivira tudi piši-briši sistem. To je majhen dodatek pri igri, ki pa pri učencih 

deluje zelo motivacijsko. Igra je zelo zanimiva vse do konca, zato ker so si igralne karte med 

seboj precej podobne (razlikujejo se le v dveh številih). Tako napetost narašča čisto do 

zaključka igre in otroci so proti koncu še bolj vznemirjeni. Ker vedo, da bosta lahko imeli 

hkrati tudi dve skupini bingo, računajo zelo hitro. Razlog, da so učenci imeli to igro zelo radi 

je tudi ta, da je vedno nekdo izmed učencev žrebal račune in jih glasno govoril. Dogovorili 

smo se, da bo vsak prišel enkrat na vrsto, tako da je bila igra poštena. 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Žrebanje računov 

Nekaj učencev ni maralo te igre. Njihov odgovor, zakaj jim ni bila všeč, je bil zelo 

presenetljiv. Igra jim ni bila všeč zato, ker je veliko odvisno od sreče, se pravi od izžrebanega 

računa in igralne karte. Ta odgovor me je presenetil predvsem zaradi dejstva, da so tudi 

nekatere ostale igre narejene tako, da moraš imeti za zmago poleg znanja tudi srečo, prav z 

razlogom, da ni razlik med učenci, ki so že tako zelo dobri v matematiki in tistimi, ki so v 

matematiki malo slabši.  

Sodelovanje učencev: Med samim opazovanjem igre sem velikokrat zasledila, da se npr. 

ostala dva člana skupine zanašata na tistega, ki velja za boljšega matematika. Kadar on ni 

pravilno izračunal, niso prečrtali rezultata, ki bi ga sicer morali. Učence sem že med igro in na 

koncu opozorila, naj račune vsi v skupini izračunajo, zato da preverijo rezultat. Pojasnila sem 

jim, da sem v več skupinah videla, da rezultata niso prečrtali, kljub temu da je račun s tem 

rezultatom že bil klican. 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Igralna karta in piši-briši sistem 

Zahtevnost igre: Igra se učencem ni zdela zahtevna, ker ne vsebuje veliko pravil, računanja 

pa učenci niso dojeli kot težjo matematično vajo, ampak kot del igre. 

Vztrajnost pri igranju: Kot sem že zgoraj omenila, so igralne karte pripravljene tako, da ni 

zmagovalca takoj. Ko nekdo zakliče »bingo«, morajo druge skupine prečrtati samo še eno, 

dve ali tri števila. S tem je zagotovljena napetost igre vse do konca in učenci jo želijo igrati 

večkrat zapored, ker ali zmagajo ali pa so čisto blizu zmage.  

Pomanjkljivost igre: Igra je najbolj zabavna, kadar tekmuje več skupin med seboj. V 

podaljšanem bivanju pa velikokrat kar nekaj učencev ni, ker imajo interesno dejavnost, šport, 

gredo prej domov itd. Poleg tega se učenci sami ne znajo še tako organizirati in potrebujejo 

učitelja, da jih vodi in da za začetek igre ustvari mirno okolje, drugače igra ne more potekati. 

Tako smo lahko igro izvajali, kadar smo imeli v PB-ju čas oziroma je bilo dovolj učencev z 

željo po igranju binga. Izkoristili smo popoldneve po športnih, naravoslovnih, tehniških 

dnevih ter dneve, ko niso imeli nič ali zelo malo domače naloge. 

 8. 1. 2 Jaz sem …, kdo je …? 

Cilji igre: Igra je primerna za utrjevanje snovi in z njo smo realizirali zastavljeni matematični 

cilj, ni pa igra, s katero bi otroke motivirali za matematiko in bi si jo otroci želeli vsak dan 

igrati.   

Zanimivost igre z vidika motivacije: Igro Jaz sem …, kdo je …? sem posredovala prvo. Igra 

večino učencev ni preveč motivirala, ker po mojem mnenju ne vsebuje dovolj lastnosti prave 

igre. Tu so učenci takoj rekli, da jim ta igra ni všeč, ker morajo računati. Igra ni dovolj 

»zavita«, sama bi celo rekla, da mogoče niti ni igra, je le drugačen način utrjevanja računanja. 

Nekaj učencev (pribl. 5) pa je kljub temu igro imelo zelo rado. Radi so sestavljali »kačo«. Ker 

je v igri kar 36 kartončkov, s sestavljanjem nastane daljša veriga. Opazila sem, da učence zelo 

motivira vse, kar je večje, daljše, vsebuje več elementov itd. Igro so si običajno izbrali tisti, ki 

so boljši matematiki. Ob koncu igre so se vidno počutili zelo samozavestno, ker so sestavili 

kačo iz čisto vseh kartic in v to vložili veliko truda. Učenci radi iščejo, to je prav tako ena 

izmed zelo motivacijskih dejavnosti. Ko je npr. skupina 5-ih učencev delala »kačo« in je 
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nekdo postavil novo kartico z računom, so vsi hiteli računati in v istem hipu že iskali pravilen 

rezultat na kartici. Vsak je želel biti prvi, da  iskani člen priklopi nastajajoči »kači«.  

Različice igre: Za tiste, ki jih igra ni zanimala, bi jo težko spremenili ali nadgradili, ker je 

preveč enostavna. Ne vsebuje presenečenj, ne vsebuje meta kocke, gibanja, ali nečesa, kar bi 

otroke fasciniralo.  

Sodelovanje učencev: Igra sama po sebi ne spodbuja sodelovanja med učenci. V igri so 

uspešni učenci, ki so boljši matematiki, medtem ko učenci s slabšim matematičnim znanjem 

težje sledijo igri in so ves čas v ozadju. 

Zahtevnost igre: Igra se je učencem zdela zelo zahtevna. Povedali so, da je pri tej igri 

potrebnega preveč računanja in da jim igra zato ni všeč. S tem razlogom ni bila velikokrat 

izbrana. 

Vztrajnost pri igranju: Učenci so pri igri večkrat izgubili pozornost in igre niso dokončali. 

Še posebej kadar smo se igrali skupaj, jim je bilo dolgočasno čakati, da bodo prišli na vrsto, 

ko pa so prišli na vrsto, so izgubili voljo, da bi počakali, da bodo poklicani še drugi sošolci oz. 

sošolke.  

Pomanjkljivost igre: Največja pomanjkljivost igre je, da premalo motivira otroke in da jo je 

težko preoblikovati. Rešitev bi bila, da bi oblikovali povsem novo igro, kjer bi lahko uporabili 

že narejene kartice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Igranje z igro Jaz sem …, kdo je …? 

 

8. 1. 3 Ciljanje rezultata na tabli 

Ciljanje rezultata na tabli je igra, ki je odlična za učitelja in učenca. Ne potrebujemo nobenih 

dodatnih pripomočkov, vse imamo že v razredu. Učitelj tudi ne potrebuje priprave na igro 

(razen ideje), zato je zelo uporabna za vsakogar v vsakem trenutku, učenci pa jo obožujejo.  

Cilji igre: Pri tej igri smo zelo dobro združili dva cilja iz dveh različnih predmetnih področij. 

Ugotovila sem, da je učinek največji, kadar povežemo npr. matematiko s športom. Tako so pri 

tej igri učenci utrjevali seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100 
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(matematični cilj) in zadevanje mirujočega cilja (eden izmed ciljev športne vzgoje). Poleg teh 

dveh smo pri tej igri dosegli tudi cilj, da skupaj z učenci postavljamo oz. spreminjamo že 

obstoječa pravila. 

Zanimivost igre z vidika motivacije: Igro bi izpostavila kot zelo dobro, saj so učenci lahko 

že v času nastajanja aktivni in to jih navdušuje. Pravila lahko prosto spreminjamo. Lahko 

obdržimo pravilo, da dva kapetana napišeta števila na tablo, lahko vsak učenec enega, lahko 

vsakič nekdo izmed učencev itd. Poleg tega otroci radi vidijo, da je v igri prisoten tudi šport. 

Žogica je v 3. razredu in še tudi kasneje veliko motivacijsko sredstvo. Poleg tega je prisotno 

tekmovanje, ki ga imajo otroci vedno zelo radi.  

Pri igri sem opazila, da otrokom ni bistveno, kakšen račun morajo izračunati, njihov cilj je 

samo, da čim prej dobijo rezultat in zadanejo pravo število. Presenetljivo je, kako hitro lahko 

izračunajo račun, če so motivirani. Pri tej igri so izračunali v 10 minutah več računov, kot so 

jih izračunali v delovnem zvezku v pol ure, v času pisanja domače naloge. 

Otroci so bili pri računanju skozi to igro zelo sproščeni. Ta način bom verjetno tudi sama v 

prihodnosti uporabila kot ustno preverjanje računanja, saj ni tako stresno kot odgovarjanje 

sede v klopi. Seveda bi takrat postavila pravilo, da rezultat pove le tisti, ki je na vrsti oz. 

imamo pred tablo le enega učenca, ki poskuša zadeti čim več rezultatov npr. v 2 minutah. Mi 

preverjamo odgovore, učenec pa računa zato, da bi zadel krogec na tabli. 

Različica igre: Imeli smo tudi različico te igre. Na tabli sta bili narisani dve tarči (5 krogov, 

vsak le manjši krog je bil znotraj večjega), desna za skupino na desni strani in leva za skupino 

na levi strani. Glede na rezultat so ciljali tisti obroč, v katerem piše enica števila oz. rezultata. 

Ko igra postane manj zanimiva, jo lahko popestrimo z dodatnimi pravili, nadgradnjami, 

spremembami.  

 

Slika 20: Prikaz narisane tarče na tabli 

Še večjo vlogo pa lahko damo učencem, če kdo izmed njih postavlja račune. To je izredno 

težka naloga in sama prej tega nisem predvidela. Ko pa me je prišla ena izmed deklic vprašati, 

če lahko, sem ji seveda dovolila in pohvalila njeno idejo in pogum. Bila sem zraven in 

vskočila, kadar se ona naslednjega računa ni spomnila tako hitro, kot je bilo treba, da je  igra 

tekla nemoteno. Kasneje sta se v tej vlogi preizkusila še dva učenca. Učenci, ki so sposobni 

glede na rezultat sami sestaviti račun v tako kratkem času, so zelo dobri matematiki. Njihove 

številske predstave in sistem računanja so zelo na visokem nivoju. Na začetku jih je bilo treba 

le usmerjati, npr. poišči še kakšen račun na -, naj ne bo le odštevanje desetičnih števil, poskusi 

postaviti »težji« račun itd. Učenec v vlogi učitelja je prav tako veliko motivacijsko sredstvo. 
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Sodelovanje učencev: Opazila sem, da si učenci v skupini, ko gre za zmago, med seboj 

neizmerno pomagajo, ne glede na to ali so sicer v razredu tesnejši prijatelji ali ne.  

Pravila igre sem si izmislila sama. Eno izmed pravil je bilo, da skupina, ki račun pravilno 

izračuna in zadane rezultat, dobi točko. Učenci so predlagali, da bi si skupina prislužila eno 

točko, če ugotovi pravilen rezultat in eno točko, če je tekmovalec rezultat tudi zadel. Sami so 

videli, kaj bi bilo boljše in predlagali novo pravilo. Ker se mi je zdelo smiselno, smo skupaj 

sprejeli novo pravilo.  

Zahtevnost igre: Igra se učencem ni zdela zahtevna. Tudi računi se jim niso zdeli zahtevni, 

čeprav so bili enako težki kot pri drugih igrah (različnih težavnostnih stopenj). 

Vztrajnost pri igranju: Igra je dinamična in zanimiva, zato so učenci ostali pri igri 

motivirani do konca, saj je bila zmaga njihov cilj.  

Pomanjkljivost igre: Pri igri mora biti prisoten učitelj, da postavlja račune ali eden izmed 

učencev, ki je zares dober v računanju, ker je treba nastaviti račun glede na rezultat. Skoraj ni 

mogoče, da bi učitelj opravljal drugo delo, učenci pa bi se sami zaposlili z igro. 

8. 1. 4 Sestavljanke 

Cilji igre: Koncept sestavljanke je bil zelo dobro zastavljen, saj so bili vanj vključeni računi 

zelo različnih težavnostnih stopenj – lažji računi (račun, ki ti da rezultat 0, računa seštevanja 

in odštevanja z desetičnim številom, računa seštevanja in odštevanja brez prehoda) ter težji 

računi (računa seštevanja in odštevanja s prehodom, račun seštevanja, kjer je prvi seštevanec 

manjši od drugega, računa seštevanja in odštevanja s koliko ter dva računa seštevanja in 

odštevanja s tremi členi).  

Pri sestavljanki so učenci še posej razvijali dva cilja (znotraj cilja seštevajo in odštevajo v 

množici naravnih števil do 100): poskusili so oceniti rezultat (npr. če so glede na rezultat 

iskali račun, so ocenili, da kadar iščeš račun z rezultatom 82, račun 87 – 35 zagotovo ni 

ustrezen), uporabljali so računske zakone pri seštevanju (komutativnostni zakon (npr. pri 

računu 4 + 39 = , aosciativnostni zakon (npr. pri računu 21 + 33 + 17 =  (21 + 33) + 17 = 21 + 

(33 + 17)). 

Cilj, da učenci osvojijo strategije reševanja, ki nam olajšajo računanje, sicer ni zapisan v 

učnem načrtu, meni pa se zdi izrednega pomena. Ob tej sestavljanki smo se dogovorili oz. 

pogovarjali: 

 vedno je dobro rešiti najprej najlažje račune, zato da ne izgubljamo časa (vzgojni cilj – 

tudi navezava na teste, ki se v 3. razredu že ocenjujejo): 

o kadar imamo podan rezultat 0, sta le dve možnosti – ali sta odšteti dve isti 

števili ali pa je določenemu številu le odšteto/prišteto število 0, 

o lažji so računi, kjer odštevamo/seštevamo samo enice ali desetična števila, 

o kadar imamo npr. račun 41 – 18 – 13 = , moramo biti pozorni, da nas ne 

premami najprej izračunati 18 – 13 =. Tega pri odštevanju ne smemo narediti, 

ker ne velja isti zakon kot pri seštevanju.  

Sodelovanje učencev: Prvotni namen igre je, da si igro vzame posameznik. S tem namenom 

igra ne spodbuja medsebojnega sodelovanja. Kadar so se učenci odločili, da bodo 
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sestavljanko sestavljali skupaj, jim je bilo to dovoljeno. Učenci so si med seboj pomagali, kot 

pri ostalih igrah. 

Zanimivost igre z vidika motivacije: Učence je sestavljanka na prvi pogled pritegnila zaradi 

slike, ki nastane, če jo pravilno sestavimo. Za to vrsto sestavljanke sem se odločila, ker sem 

želela, da se učenci sami preverijo, ali so sestavili pravilno. Vendar pa sem kasneje ugotovila, 

da je to bolj moteči dejavnik kot uresničevanje pravega namena. Učenci so raje sestavljali 

sestavljanko na strani, kjer nastane slika.  

Zahtevnost igre: Sestavljanke so bile po mojem in tudi po mnenju učencev ena izmed težjih 

iger. Zahtevna je že orientacija, saj so vse štiri stranice vseh devetih kvadratov popisane z 

računi ali s številkami.  

Če je učenec sestavljanko reševal s premislekom in začel z lažjimi računi, sestavljanka sploh 

ni bila tako težka, kot je videti na prvi pogled. Pri tej igri sem jih pogosto usmerjala in jih 

spodbujala k razmišljanju, kako si stvar poenostaviti. Spomnila sem jih na strategije 

reševanja, ki ti olajšajo delo – npr. uporaba zakona o zamenjavi. 

Vztrajnost pri igranju: Učenci so pri sestavljanju vztrajali do konca samo zato, da so lahko 

preverili, ali je nastala na drugi strani prava slika. Sicer pa so včasih proti koncu že obupali, 

ker so imeli na izbiro le tri težje račune ali so glede na rezultat iskali račun, kar pa je za 

nekatere zelo težko. 

Pomanjkljivost igre: Nekaj več zapletov je bilo pri sami izdelavi igre. Najprej sem enobravni 

papir prilepila na plakat s sliko in nato kvadrat razdelila na 9 manjših enakih kvadratov ter na 

njih napisala račune. Nato sem večji kvadrat razrezala po zarisanih črtah na 9 kvadratov in 

sestavila sestavljanko z računi. Ko kvadrate obrnemo, ne dobimo prave slike. Navpični deli se 

skladajo, srednji del je ustrezen, medtem ko sta skrajni levi del in skrajni desni del 

sestavljanke ravno zamenjana. Zato je treba pri izdelavi plakat s sliko najprej razrezati, sliko 

sestaviti, kvadrate obrniti in nato na njih nalepiti enobarvne kavdrate z računi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Sestavljeni sestavljanki in okrog narejen okvir iz domin 
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8. 1. 5 Matematični kviz 

Cilji igre: Pri tej igri je bilo kar nekaj vprašanj. Tu so učenci morali uporabljati matematični 

jezik (npr. Imamo račun 33 – 11 = 22. Kako bi še lahko poimenoval število 33?; Kako 

imenujemo rezultat, ki ga dobimo s seštevanjem?; Koliko je zmanjševanec, če je odštevanec 

41, razlika pa 51). Računi v kvizu so izpolnjevali osnovne cilje, ki sem jih zapisala že v 

praktičnem delu magistrskega dela, vendar pa so nekateri nadgrajeni ali združeni v enem 

cilju:  

 učenci razlikujejo desetiške enote ter seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil 

do 100 (npr. Število, ki ima 5D in 9E povečaj za 12. Koliko dobiš?), 

 učenci določijo predhodnik in naslednik števila ter seštevajo in odštevajo v množici 

naravnih števil do 100 (npr. Seštej število 23 in njegov naslednik. Koliko dobiš?), 

 učenci zapišejo odnose med števili, v našem primeru – si naredijo predstavo iz 

slišanega (<, >, =) in razlikujejo desetiške enote (npr. 8D in 6E je manjše kot število 

68. Da./Ne.), 

 učenci poiščejo manjkajoče število (a ± __ = b, __ ± a = b) v množici naravnih števil 

do 100 v povezavi z poznavanjem oz. uporabo matematičnega jezika (npr. Koliko je 

odštevanec, če je zmanjševanec 37, razlika pa 14?). 

 

Cilji so bili uspešno realizirani. Z branjem kartic smo povezali tudi matematično področje s 

slovenščino, kjer so utrjevali branje. 

Sodelovanje učencev: Tudi pri tej igri sem lahko opazila, da si učenci, kljub tekmovalnosti, 

večkrat pomagajo. Najbolj sem si zapomnila igro, ko sta dva učenca, ki sta sicer šibkejša pri 

matematiki, igrala kviz proti enemu učencu, ki računa boljše. Učenci si igro prilagodijo po 

svoje, tako da je njim v tistem trenutku ljubša. Tako jih ne moti, če igra en sam proti dvema v 

paru. 

Zanimivost igre z vidika motivacije: Matematični kviz je izredno dobra igra, ki so jo učenci 

pogosto igrali. Večkrat so si jo vzeli tudi v jutranjem varstvu, med odmorom in niso se je 

naveličali niti po dveh mesecih igranja. Razlog je verjetno ta, da je kviz čisto prava igra, z 

zapleti in ovirami. Poleg tega je tu met kocke, ki ga imajo učenci zelo radi. Nekaj motivacije 

pri tej igri je zagotovo dal tudi pravi – izvirni kviz, ki so ga imeli otroci na voljo pred tem 

kvizom. Matematični kviz sem sestavila potem, ko sem opazila, kako radi se igrajo igro 

Veliki kviz za otroke. Kviz je presegel moja pričakovanja glede uspešnosti. Igra traja kar 

dolgo časa, nekatere naloge oz. računi so zelo zahtevni in vse je treba računati na pamet. 

Kljub navedenim razlogom je bila učencem igra všeč. Radi imajo barvne kartice, radi mečejo 

kocko in radi berejo naloge svojemu sotekmovalcu. Ne motijo jih ovire (npr. obvoz, 

zapornica) in težki računi. Opazila sem tudi, da imajo raje igre, katere se lahko igrajo na tleh.  

Zahtevnost igre: Igra je bila zastavljena kot zahtevnejša, vendar se učencem ni zdela težka.  

Vztrajnost pri igranju: Učenci so običajno pri igri vztrajali do konca, če jih le ni vmes 

prekinila kakšna obveznost. Mislim, da predvsem zato, ker je bila to za mnoge igra kviz in ne 

matematika v igri. Opazila sem, da učencem ni pomembno koliko in kakšne račune oz. naloge 

je treba izračunati, pomembno je, da prvi pridejo do cilja. 

 Pomanjkljivost igre: Pri igri nisem zaznala nobenega problema. Razmišljala sem le, kako bi 

igro plastificirala ali nekako zavarovala, da bi bila trajnejša. 
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Sliki 22 in 23: Igranje z matematičnim kvizom 

8. 1. 6 Domine 

Cilji igre: Poleg cilja, da so seštevali in odštevali v množici naravnih števil do 100, so tudi tu 

izboljševali ocenjevanje rezultata, ker jim je to olajšalo delo. Ocenjevanje rezultatov pri 

seštevanju in odštevanju je prav tako eden izmed izobraževalnih ciljev v 3. razredu, ki smo ga 

z večkratnim igranjem domin uspešno realizirali v oddelku podaljšanega bivanja. 

Sodelovanje učencev: Učenci so domine sestavljali v verigo največkrat v paru in med seboj 

niso tekmovali. Spoznali so, da lahko s sodelovanjem hitreje sestavijo domine, kot če račune 

na njih računajo in iščejo sami.  

Zanimivost igre z vidika motivacije: Domine so bile učencem zanimive, ker so lesene in 

velike. Večina učencev se je igre naveličala po 14 dneh uporabe. Zaradi samega materiala in 

velikosti domin so bile domine še vedno zanimive, ampak kot predmet. Učenci so jih začeli 

uporabljati na drug način, tako da so iz domin gradili različne stolpe oz. zidove. Čeprav to ni 

bilo več doseganje zastavljenega izobraževalnega cilja, sem domine pustila v razredu. Z 

grajenjem stolpov so imeli prosto igro, pri kateri so razvijali svojo ustvarjalnost, natančnost in 

vztrajnost ter prostorsko predstavo. Takrat domine niso bile več igra s pravili, ampak bi lahko 

rekli, da je bila to konstrukcijska igra oz. igrača. Razumljivo je, da so nekatere igre dlje časa 

zanimive, druge manj. Prepričana sem, da bodo tudi domine še zanimive. Pri izdelavi sem bila 

pozorna na števila, ki sem jih izbrala. Ta števila so tudi večkratniki pri poštevanki. V 

nadaljevanju bomo lahko iste domine uporabili še za utrjevanje poštevanke. Na drugo stran 

bomo dopisali račune poštevanke ter seštevanja in odštevanja, s tem bodo domine spet 

zanimive. 

Zahtevnost igre: Opazila sem, da se igre ne igrajo po pravilih, ker je bila igra s temi pravili 

za njih prezahtevna, zato so domine le zlagali v »kačo«. Zahtevnost je večja, kadar je treba 

glede na rezultat poiskati ustrezen račun. Ugotovila sem, da je za večino učencev to 

prezahtevna naloga oz. igra. 

Vztrajnost pri igranju: Igre skoraj nikoli niso odigrali do konca, niti ko so sestavljali 

»kačo«. Kot sem že zgoraj omenila, je za njih to še prezahtevno in so z dominami raje gradili 

zidove in stolpe. 

Pomanjkljivost igre: Problem pri računskih dominah je, da imamo na eni strani račun in na 

drugi število, zato moramo, če želimo verigo nadaljevati v levo ali v desno smer, enkrat 

poiskati tudi račun glede na rezultat. To je za otroke izjemno težka naloga. S tem razlogom 

sem bila pri dominah pogosto prisotna, da smo skupaj vadili ocenjevanje rezultata. Nekaterim 
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je bil ta način zelo všeč in se jim je zdelo dobro, kako hitro vedo, da nek rezultat zagotovo ni 

pravi, drugim pa je bilo miselno (ustno) ocenjevanje prezahtevno (npr. če imaš na domini 

število 12 in na drugi račun 87 – 25, lahko zelo hitro oceniš, da ta račun ne bo pravi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Igranje z dominami 

 

8. 1. 7  Leteči krožniki 

Cilji igre: Namen te igre ni bil toliko, da z njo učenci utrjujejo računanje, ampak da spoznam, 

kakšne račune učenci postavljajo. Poleg tega sem jim želela vzbuditi občutek, da lahko tudi 

sami izdelajo igro. Učenci so sami s svojimi izkušnjami začeli računati račune čez 1000, po 

vzgledu uporabe algoritmov pri računanju do 100. Svoje obstoječe znanje so uporabili v novih 

situacijah, vendar to ni bil načrtovan cilj, ker nisem predvidela, da bodo razmišljali v tej 

smeri. 

Sodelovanje učencev: Med seboj so si učenci delili nasvete, kakšen račun postaviti in kako 

okrasiti leteči krožnik. Njihovo izmenjevanje idej je bilo zelo različno. Medtem ko so nekateri 

imeli željo sestaviti daljši in težji račun, so drugi na hitro sestavili lažji račun in namenili več 

časa okrasitvi svojega krožnika.  

Zanimivost igre z vidika motivacije: Leteči krožniki je igra, kjer so bili otroci najbolj 

aktivni in kreativni. Kot zadnjo didaktično igro smo si zamislili, da bi jo učenci sami izdelali. 

Že prej sem jih spodbujala, da bi tudi sami ustvarili kakšno igro, vendar sem kasneje 

spoznala, da je to za njih še prezahtevno. Zato sem idejo za to igro dala sama, oni pa so jo 

izdelali. Kot sem že v praktičnem delu omenila, sem jim kroge iz kartonskih okroglih 

krožnikov iztrigla jaz, ker bi bilo to za njih prenevarno. Potem so sami na leteči krožnik 

napisali račun brez rezultata. Dogovorili smo se, katera skupina bo napisala račune za določen 

rezultat. Tu je bilo morje idej. Že v prejšnjih dveh tednih so nekateri izmed učencev začeli 

sami na list papirja pisati račune čez 1000. Račune so zapisovali in mi jih nosili, da naj jih 

izračunam. Nekaj časa sem jih računala, nato pa sem jim posodila žepno računalo, da so 

preverili, ali sem izračunala pravilno. Žepno računalo sem jim dala z namenom, da se z njim 

spoznajo in s tem izboljšajo svojo digitalno pismenost. Računanje z večjimi števili jih je tako 

navdušilo, da so potem tudi na leteči krožnik pisali račune, ki vsebujejo števila čez 1000. To 

so bili sicer enostavni računi, a je vseeno zanimivo, kaj in kako učenci razmišljajo. Zapisali so 
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npr. 1078 – 1001 ali pa 1087 – 10 =, to kar so vedeli, da bi znali izračunati. Že prej, ko so 

sami na list sestavljali račune, sem jim povedala, da npr. računa 1698 – 1447 =  še ne bodo 

znali izračunati oz. zelo težko, ker se tega še niso učili, pri lažjih računih, tudi čez 1000, pa si 

lahko pomagajo s seštevanjem ali odštevanjem enic in desetic. Velikokrat so odvzeli tisočico 

in samo enice, npr. 1078 – 1001 =. Ko sem hodila po razredu in opazovala kaj pišejo na leteče 

krožnike, sem videla, da nekateri izbirajo račune, ki so najlažji, npr. 79 – 2 ali 97 – 20. S tem 

razlogom sem jih spodbudila, naj si zamislijo »težji« račun, ker si bodo leteče krožnike 

izmenjali in bo njihov leteči krožnik dobil nekdo drug. Kaj so učenci razumeli kot težji račun? 

Težji račun je tisti, ki je daljši. Tako so bili primeri na letečih krožnikih, npr. 87 + 0 + 0 + 0 – 

10 + 0 + 1 – 1 = ali pa 1078  - 2 + 2  - 0 – 1001 =. Zastavljanje računov nekomu drugemu se 

jim je zdelo zelo zanimivo. Kje pa so dobili idejo o tem, da je težji račun tisti, ki vsebuje več 

členov, četudi so to le ničle in enice, ne vem. Prav tako je izredno zanimivo, kako radi 

uporabljajo število 0 in seštevanje in odštevanje istega števila. Večina učencev je zastavilo 

lažje račune, kljub uporabi števil večjih od 1000 in sestavi računa iz več členov. Le 6 učencev 

od 30-tih je sestavilo račune do 100 s prehodom.  

Najbolj me je presenetil deček, ki sicer nikoli noče narediti naloge in ga ne zanima skoraj nič 

kar delamo skupaj v podaljšanem bivanju ali kar delajo pri pouku. Zanimive pa so mu bile 

igre. Ker so se tudi njegovi starši strinjali, da ne dela domače naloge v PB-ju, sem mu zato 

večkrat med samostojnim delom predlagala katero izmed iger. On je na svoj leteči krožnik 

napisal 4 račune. Eden izmed računov se ni dal izračunati, ker je bil zmanjševanec manjši od 

odštevanca, druga dva računa sta vsebovala rezultat, ki ni bil na nobenem izmed treh tulcev 

(eden izmed teh dveh se je za 1 razlikoval od rezultata na enem izmed tulcev), en račun pa je 

bil pravilen. Prišel je do mene in predlagal, da bi vsi tako »opremili« svoje leteči krožnike in 

bi nato naredili tekmovanje. Postavili bi pravilo, da eno točko dobimo, če pravilno 

izračunamo in eno, če zadenemo pravi tulec. Nad njegovo dobro idejo in zanimivim izborom 

računov sem bila prijetno presenečena. Učenec je bil za svojo aktivnost pohvaljen.   

Zahtevnost igre: Glede računanja je bila igra najmanj zahtevna izmed vseh ponujenih iger, 

saj so otroci na krožnike sami zapisali račune. Tudi izdelava izdelka ni bila zahtevna. 

Vztrajnost pri igranju: Igra je zasnovana tako, da je zanimiva za otroke, saj zadevajo 

določen cilj in med seboj tekmujejo. Zaradi tega so jo imeli učenci radi in niso potrebovali 

dodatne motivacije, da bi igro odigrali do konca. 

Pomanjkljivost igre: Leteči krožniki niso dobro leteli, verjetno zaradi neustreznega tanjšega 

kartona, iz katerega so izdelani. Toda učenci so imeli več kot dovolj zabave, da so izračunali 

račun nekoga drugega in se kljub slabemu letenju letečega krožnika na vso moč trudili zadeti 

tulec s pravim rezultatom. 
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Slika 25: Igranje z letečimi krožniki 

 

8. 1. 8  Magične kartice 

Cilji igre: Izmed  zastavljenih ciljev so učenci v največji meri izpolnili zadnji cilj – da so pri 

igri razmišljali, sklepali, iskali podrobnosti in sami poskušali priti do ugotovitve. Cilj, da bodo 

učenci računali račune, ki imajo več kot dva seštevanca, se je realiziral šele kasneje, ko so 

izvedeli za trik. Moj cilj igre ni bil, da učenci pridejo do pravilne rešitve, temveč to, da so 

sami miselno aktivni. 

Sodelovanje učencev: Zaradi nerešenega problema je učence igra še toliko bolj pritegnila. 

Trudili so se, da bi prišli do rešitve in zaradi tega veliko sodelovali med seboj. Drug drugega 

so spraševali, ostali pa so zraven opazovali in ravno tako aktivno iskali pravilen odgovor.  

Zanimivost igre z vidika motivacije: Magične karte so nekaj najbolj zabavnega, kar lahko 

ponudimo učencem. Že vsem nam je znano, da naloge oz. triki iz »zabavne matematike« 

vedno navdušujejo. Učencem deset dni nisem povedala, kaj je skrivnost. Karte so imeli ves 

čas v rokah in spraševali drug drugega. Zelo dobri opazovalci so včasih že z opazovanjem 

ugotovili pravo število, ki se je pojavilo na vseh kartah, na katerih je tisti, ki si je število 

zamislil, jim to tudi povedal. Zanimivo je, da so potem, ko je nekdo prišel do te ugotovitve in 

povedal ostalim, vsi zelo dobro opazovali karte. Marsikdo izmed otrok je ugotovil pravo 

število. V desetih dneh oz. sedmih delovnih dneh ni nihče ugotovil skrivnosti, zato sem jo 

izdala deklici, katera si je skrivnost zaslužila kot nagrado za najuspešnejše dodatno delo 

tistega meseca. Za nagrado je dobila karte in izvedela skrivnost, ki jo je nato naprej delila, s 

komer je želela.  

Tri komplete sem naredila z namenom. Najprej sem jim dala komplet kartic, kjer si izbereš 

število od 1 do 30. Tu so ugotovili, da v veliki večini z dobrim opazovanjem lahko ugotoviš, 

katero število si je prijatelj izbral. Nato sem prinesla karte, kjer imamo števila samo do 15, ker 

sem mislila, da bo zaradi manjšega števila števil kdo prišel do skrivne formule, vendar sem 

potem ugotovila, da je bilo to brez pomena. Učenci so gledali le, ali karta vsebuje to število 

ali ne, zato se jim je ta komplet zdel dolgočasen. Ko enkrat vemo določeno stvar, je to potem 

težko »izklopiti« in začeti razmišljati na drugačen način. Ko sem prinesla tretje karte, so 
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ugotovili, da to pri teh kartah ne bo šlo. Že prej se jim je zdelo vedno bolj neverjetno, da 

lahko jaz vse karte tako hitro pregledam in ugotovim pravo število. 

Igra je izjemno zanimiva in otroke motivira, da razmišljajo tudi na načine, ki niso zapisani v 

delovnem zvezku ali učbeniku. Zato bi lahko rekli, da so pri tej igri reševali problem. Sami so 

iskali podobnosti, posploševali in delali povezave med svojimi ugotovitvami. Z lastnimi 

izkušnjami, brez pridobivanja znanja prek učitelja so prihajali do ugotovitev.  

Igra vsebuje problem, ki ga je mogoče rešiti na več načinov. Lahko seštevamo števila v 

zgornjem levem kotu kartic, ki vsebujejo skrito število ali pa zelo pozorno opazujemo, katero 

število se pojavi na vseh karticah, na katerih je skrito število. Drugega načina prej nisem 

predvidela, ker sem igro našla na svetovnem spletu in nisem razmišljala v drugi smeri kot o 

rešitvi, ki je bila zapisana. 

Zahtevnost igre: Čeprav je trik težko ugotoviti, se igra učencem ni zdela tako zahtevna, da bi 

želeli odnehati. Ugotovila sem, da ko imajo učenci občutek, da je vse samo igra, jim ni nič 

prezahtevno. 

Vztrajnost pri igranju: Tu ne gre za klasično igro, ampak za trik, ki ga večkrat ponovimo in 

iščemo rešitev. Lahko trdim, da so bili učenci zelo zainteresirani in večkrat zapored poskušali, 

da bi prišli do ustrezne rešitve. 

Pomanjkljivost igre: Dobro je, da je učitelj prisoten, ker bo le tako izvede, kako učenci 

napredujejo in jih lahko usmerja za nadaljnja odkritja. 

8. 2 Opravljanje domače naloge v podaljšanem bivanju  

V opisanem oddelku podaljšanega bivanja je časovni »urnik« dejavnosti sledeč: takoj po 

pouku vsi skupaj odidemo na kosilo, nato imajo učenci čas za igro in sprostitev do 14. ure.  

Od  14. do 15. ure sledi pedagoški mir oz. tako imenovani čas za samostojno učno delo. Ob 

14.30 je malica, tako da tisti, ki so prijavljeni na malico, v tem času pojedo še pripravljeno 

popoldansko malico.  

V času, namenjenem za samostojno učenje, učenci običajno pišejo domačo nalogo, rešujejo 

učne liste z dodatnimi nalogami ali si izberejo eno izmed ponujenih matematičnih didaktičnih 

iger, pri katerih lahko zagotovijo mir oz. tišino, ki jo potrebujejo tisti, ki naloge še niso 

dokončali. 

Ker sem v mesecu septembru ugotovila, da učenci niso zainteresirani za pisanje domače 

naloge, ampak med opravljanjem le-te porabijo več časa za sprehajanje po razredu in 

klepetanje, sem se odločila, da moram kot učiteljica narediti nekaj, da v učencih vzbudim 

zunanjo motivacijo. Tako smo z mesecem novembrom začeli s plakatom, na katerem so si 

učenci sami beležili, katero in koliko domače naloge so naredili. Plakat je vseboval okenca, 

kamor so učenci za vsak dan posebej označili svoj kvadratek. V prvi navpični koloni navzdol 

so bili zapisani datumi, prva vodoravna vrstica pa je vsebovala ime vsakega učenca. Pod 

plakatom je bila legenda: modra barva označuje matematično nalogo, rdeča nalogo pri 

slovenščini in črna nalogo drugih predmetov; kljukica označuje, da je učenec vso nalogo 

opravil v PB-ju, pika označuje, da učenec naloge ni uspel dokončati v PB-ju in križec, da 

učenec naloge ni niti začel delati v času PB-ja. Nad sistemom so bili malo presenečeni in 

hkrati zmedeni (vendar le dva dni), nato pa so se navadili na ta način izpolnjevanja. Otroci so 
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se za kljukico, ki so jo naredili sami, zelo trudili in motivacija s plakatom je zares uspela, saj 

je plakat po treh mesecih še vedno aktualen. Zakaj sem se sploh odločila za tak sistem? Kar 

nekaj učiteljev si beleži, katero nalogo učenci naredijo v podaljšanem bivanju, sama pa sem 

mnenja, da je to le moje odvečno delo, kjer nimam od tega koristi ne jaz, ne učenci. S tem 

načinom otrok ne spodbujamo k bolj vestnemu opravljanju domače naloge. Otrok zaradi tega 

ne bo pridobil odgovornosti za opravljanje domače naloge. Na začetku sem jim povedala, da 

je njihova dolžnost, da vsak dan označijo svoj kvadratek. Večina jih to ni jemala kot 

obveznost, ampak kot nagrado, ker so naredili domačo nalogo. Ob začetku smo postavili še tri 

dogovore. Če učenci naloge v tistem dnevu niso imeli, so si v okence narisali sonček. Kadar 

posameznega učenca ni bilo v šoli, sem čez okence napisala poševno črto. V primeru, da 

učenci niso izpolnili svojega kvadratka, tako kot je njihova dolžnost, so dobili v kvadratek 

naslednji dan klicaj. Kmalu po uvedbi smo prišli do večjih težav, npr. kadar so prišli starši po 

otroke pred 15. uro, ti niso želeli domov, ker so hoteli dokončati nalogo in si narediti kljukico. 

Kadar so imeli v času pedagoškega miru interesno dejavnost ali kakšno drugo obveznost, so 

bili nejevoljni, ker niso uspeli dokončati naloge v šoli. Zaradi teh razlogov smo dogovor 

spremenili in dodali, da če naloge zaradi obveznosti v šoli ne morejo narediti in jo napišejo 

doma, si lahko kljukico naredijo naslednji dan pred poukom ali pa v okence napišemo npr. 

slaščičarski, košarka (zato, da smo vedeli razlog). Sam sistem izpolnjevanja (npr. če so v šoli 

naredili matematično nalogo in začeli s pisanjem naloge iz slovenščine, niso pa jo uspeli 

dokončati, so si naredili rdečo kljukico in modro piko) sem si zamislila zato, ker je to tudi 

utrjevanje ene izmed matematičnih vsebin pri vsakodnevni dejavnosti – izpolnjevanje 

preglednice.  

Ko sem ugotovila, kako se učenci trudijo in nalogo delajo brez moje vzpodbude, sem jim ob 

koncu meseca obljubila manjšo nagrado. Nagrado so dobili tisti, ki so imeli vsak dan kljukico. 

Prvi mesec so dobili knjižna kazala, na katerih je pisalo pohvala in bila je nalepljena ena 

izmed figur spuži kvadratnika. Naslednji mesec so tisti, ki so imeli vsak dan opravljeno 

domačo nalogo dobili dve zvezdici, ki so ju lahko nalepili na naslednji plakat in tisti dan jim 

ni bilo treba narediti naloge v šoli. Veliko učencev zvezdic ni želelo takoj koristili, ker so 

domačo nalogo raje naredili v šoli. Povedali so, da si zvezdice želijo nalepiti v zvezek ali 

doma v knjigo. To so tako majhne nagrade, ki se nam zdijo brez pomena, otroci pa se za njih 

cel mesec zelo trudijo. Nikoli jim nisem vnaprej povedala, kaj bodo dobili, nagrado so videli 

na dan podelitve.  
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Slika 26: Plakat kot motivacijsko sredstvo za pisanje domače naloge 

 

Slika 27: Primer nagrade 
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Zgoraj sem omenila, da tudi ko so si zaslužili nagrado, da lahko dva dni izkoristijo in jim ni 

treba narediti domače naloge v šoli, tega nekateri niso želeli. Učenci so se tako navadili na 

sistem, ki smo ga imeli, da niso želeli drugače. Veljalo je pravilo, da ko napišejo domačo 

nalogo, mi jo prinesejo v pregled, napake popravijo in prinesejo ponovno pokazati. Šele po 

tem, ko sem jim rekla, da je domača naloga ustrezno opravljena, so si lahko naredili kljukico. 

Kaj otrokom pomeni, da jim učitelj dobro pregleda domačo nalogo? Veliko več kot si 

mislimo. Čeprav se nam zdi, da jim je težko, če morajo nalogo popraviti in jo prinesti v 

ponovni pregled, vendar jim je še veliko težje, če jim nihče noče pregledati domače naloge. 

Spoštljiv odnos do učencev se je obrestoval in se najbolj pokazal pri delu. Naloge so 

večinoma pisali natančno in čitljivo (proti koncu, ko so že spoznali naš sistem dela). 

Spodbujala sem jih, da sami prej pregledajo nalogo, preden mi jo oddajo v pregled, zato da 

svoje napake vidijo in se naučijo oddati estetski izdelek. To jim bo prišlo prav tudi kasneje v 

višjih razredih in v službi.  Sprotna povratna informacija res deluje kot pozitivni ojačevalec in 

ima tudi vlogo motivacije. Lahko trdim, da so učenci pridobili prek zunanje motivacije tudi 

delček notranje motivacije za pisanje domače naloge.  

Vedno so v razredu učenci, ki so učno uspešnejši in hitrejši od ostalih. Tudi v tem razredu je 

bilo tako. Takim učencem je nalaganje dodatnega dela po določenem času neprijetno, saj s 

tem izgubljajo motivacijo. Te učence sem spodbudila, da mi lahko pomagajo pregledovati 

domačo nalogo. Nekateri so ponovno računali naloge, ki so jih prej že reševali, nekaterim pa 

sem dala že pregledano domačo nalogo in so potem glede na to nalogo preverili sošolčevo 

nalogo. Tudi ko jo je učenec pregledal, sem jo jaz še enkrat, da ni prišlo do napak. Učencem 

sem razložila, da tega ne delam zaradi nezaupanja, ampak zato, ker morajo biti naloge 

natančno pregledane in da tudi staršem ne bi bilo všeč, če učitelj ne bi vedel, kaj je njihov 

otrok naredil za domačo nalogo. Poleg tega pa moram tudi jaz vedeti, kako je nekdo reševal, 

kaj je naredil prav, koliko napak je imel, kako je popravil napake itd.  

Kdor je rešil nalogo prej in je želel reševati dodatne učne naloge ali pa se igrati s 

pripravljenimi igrami, mu je bilo to seveda dovoljeno.  

Mislim, da so učenci v teh dveh mesecih glede domačih nalog dosegli tako izobraževalne kot 

vzgojne cilje. Izobraževalni cilji so bili različni, glede na snov, ki so jo pri različnih predmetih 

obravnavali pri pouku. Realizacijo vzgojnih ciljev pa sva z razredničarko lahko opazili pri 

večji odgovornosti in samostojnosti učencev ter povišani motivaciji za opravljanje domače 

naloge. Kaj je bil pokazatelj, da so bili učenci bolj motivirani? Učenci skoraj niso bili več 

brez domače naloge. Ko smo šli ven na igrišče, so spraševali, koliko je ura, da bomo šli ob 

14.00 v učilnico. Bali so se namreč, da bi jim zmanjkalo časa za dokončanje domače naloge. 

Kar nekaj učencev je tudi pretiravalo s svojo zagnanostjo, saj so nalogo pisali že med 

odmorom, zato da so si potem v okence narisali sonček, ki naj bi bil po njihovem mnenju še 

boljši znak kot kljukica. 

Omenila bi tudi drugačen način izvrševanja domačih nalog, ki sta ga izpostavila Hong in 

Milgram (2000). V podaljšanem bivanju sem opazila, da je kar nekaj učencev, ki bi nalogo 

raje reševalo sede na tleh. Ker sem enkrat naredila izjemo in jim dovolila, da so matematično 

nalogo napisali na tleh, sem se nato vsak dan prepirala z njimi, da morajo pisati domačo 

nalogo za mizo. Ne zaradi mene, ampak zaradi mnenja drugih učiteljev. Takrat še nisem 

poznala knjige Homework Motivation and Learning Preferences, ki s teorijo argumentira, 

zakaj tak način opravljanja domače naloge ni tako napačen kot se morda zdi. Ravnati se 

moramo le po pameti, seveda učenci ne bodo pisali spisa na tleh, če pa na tleh računajo in 

ravno tako oddajo lepo napisano nalogo, s tem ni nič narobe. 
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8. 3 Anketa o didaktičnih igrah 

Anketo je rešilo vseh 30 učencev.  

1. Kakšne so se ti zdele igre v podaljšanem bivanju? 

a. Zanimive. 

b. Dolgočasne. 

Odgovori Število glasov Delež glasov (%) 

Zanimive 26 86,7 

Dolgočasne 3 10,0 

Neveljavni glasovi 1 3,3 

Ʃ 30 100 

Preglednica 1 : Število in delež učencev glede na podane odgovore pri 1. vprašanju 

86, 7 % učencem so se zdele igre v podaljšanem bivanju zanimive, ostalim pa dolgočasne  

(10, 0 %). En učenec na vprašanje ni odgovoril. 

2. Izberi 3 igre, ki so ti bile najbolj všeč. 

a. Matematični kviz 

b. Bingo 

c. Ciljanje rezultata na tabli 

č. Jaz sem …, kdo je …? 

 

Odgovori Število glasov Delež glasov (%) 

Matematični kviz  13 43,3 

Bingo 23 76,7 

Ciljanje rezultata na tabli 9 30,0 

Jaz sem …, kdo je …? 7 23,3 

Domine 8 26,7 

Leteči krožniki 14 46,7 

d. Domine 

e. Leteči krožniki 

f. Čarobne kartice 

g. Sestavljanke 
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Čarobne kartice 8 26,7 

Sestavljanke 4 13,3 

Neveljavni glasovi 4 13,3 

Ʃ 90 / 

Preglednica 2 : Število in delež učencev glede na podane odgovore pri 2. vprašanju 

76,7 %  glasov je dobila igra bingo, drugi in tretji najbolj priljubljeni igri sta leteči krožniki 

(46,7 %) in matematični kviz (43,3 %), ki jih je izbrala slaba polovica učencev. Med bolj 

priljubljene sodi tudi igra ciljanje rezultata na tabli (30 %).  Igri domine in čarobne kartice sta 

imeli enako število glasov. Obe igri je med svoje tri najljubše igre uvrstilo 8 učencev, kar je 

26,7 %. Najmanj priljubljeni sta igri Jaz sem …, kdo je …? (23, 3 %) in sestavljanke (13, 

3%).   

Neveljavni glasovi so bili 4. Eden izmed učencev je v anketi obkrožil samo eno igro (torej 

nam tu manjkata dva glasova) in dva učenca sta obkrožila samo dve igri (manjkata prav tako 

dva glasova).  

3. Ali se ti je zdela katera izmed iger pretežka ali dolgočasna? Katera? Zakaj? 

Učenci so zapisali: 

 »Bingo, ker je na srečo.« 

 »Sestavljanka, preveč dolgočasno.« 

 »Domine so bile dolgočasne.« 

 »Ne, vse so bile ok. Nobena se mi ni zdela pretežka ali dolgočasna.« 

 »Jaz sem …, kdo je …?, ker je dolgočasna.« 

 »Matematični kviz, ker ne maram matematike in je bilo treba računati.« 

 »Kviz je bil čuden, ker je »kr neki«, dolgočasen.« 

 »Čarobne karte, ker nisem vedel skrivnosti.« 

19 učencev je zapisalo enega od zgoraj navedenih komentarjev ali z enako vsebino in drugimi 

besedami, 11 učencev pa ni zapisalo komentarja na zastavljeno vprašanje oz. so naredili črto, 

kar si razlagam, da nimajo pripomb in so jim bile zastavljene igre všeč.  

4. Ali se ti zdi, da si se pri igranju kaj naučil/-a? 

a. Da. 

b. Ne. 

Odgovori Število glasov Delež glasov (%) 

Da 21 70,0 

Ne 8 26,7 
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Neveljavni odgovori 1 3,3 

Ʃ 30 100 

Preglednica 3 : Število in delež učencev glede na podane odgovore pri 4. vprašanju 

70 % učencev je mnenja, da so se pri igranju tudi nekaj naučili, slaba tretjina pa je mnenja, da 

se z igranjem pripravljenih iger niso nič naučili. 1 učenec odgovora ni obkrožil. 

5. Kako najraje vadiš računanje? 

a. Z reševanjem nalog na učnih listih in v delovnem zvezku. 

b. Prek ustnega spraševanja. 

c. Prek igre (kviz, bingo, …). 

Odgovori Število glasov Delež glasov (%) 

Z reševanjem nalog na UL in v DZ 10 33,3 

Preko ustnega spraševanja 3 10,0 

Preko igre 14 46,7 

Neveljavni glasovi 3 10,0 

Ʃ 30 100 

Preglednica 4: Število in delež učencev glede na podane odgovore pri 5. vprašanju 

Skoraj polovica učencev je podala odgovor, da najraje vadijo računanje prek igre (46,7 %), 

tretjina učencev najraje rešuje naloge v delovnem zvezku in na učnih listih (33,3 %). 3 učenci 

najraje vadijo računanje prek ustnega spraševanja (10 %). 

Pri 3 anketah je bil ta odgovor neveljaven. Dva učenca nista obkrožila ničesar, en učenec pa je 

obkrožila dva odgovora (a in c). 
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6. Ali imaš raje, da se igre igramo skupaj, ali se raje igraš sam/-a? 

a. Skupaj.                        b. Sam. 

Odgovori Število glasov Delež glasov (%) 

Odgovor a 27 90,0 

Odgovor b 2 6,7 

Neveljavni odgovori 1 3,3 

Ʃ 30 100 

Preglednica 5: Število in delež učencev glede na podane odgovore pri 6. vprašanju 

27 učencev oz. 90 % anketiranih je obkrožilo odgovor a, kar pomeni, da imajo raje skupinske 

igre. 2 učenca se raje igrata sama. 1 učenec pri tem vprašanju ni obkrožil ničesar. 

7. Ali bi si v prihodnje želel/-a, da bi vam učitelj še pripravil take igre kot smo jih imeli? 

a. Da.                                b. Ne. 

Odgovori Število glasov Delež glasov (%) 

Da 25 83,3 

Ne 4 13,3 

Neveljavni odgovori 1 3,3 

Ʃ 30 100 

Preglednica 6: Število in delež učencev glede na podane odgovore pri 7. vprašanju 

25 učencev (83,3 %) si želi, da bi tudi v prihodnje imeli izobraževalno delo obogateno z 

igrami, 4 učenci si (13,4 %) ne želijo več imeti takih iger, kot smo jih imeli. 1 učenec ni 

obkrožil niti odgovor a, niti odgovor b. 
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8. Kako si se počutil v podaljšanem bivanju? 

 

 

Odgovori Število glasov Delež glasov (%) 

Zelo dobro 27 90,0 

Dobro 2 6,7 

Slabo 1 3,3 

Neveljavni glasovi 0 0,0 

Ʃ 30 100 

Preglednica 7: Število in delež učencev glede na podane odgovore pri 8. vprašanju 

27 učencev (90 %) se je v podaljšanem bivanju počutilo zelo dobro, 2 učenca (7 %) dobro, 1 

učencu podaljšano bivanje ni bilo všeč. Neveljavnih odgovorov pri tem vprašanju ni bilo. 
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8. 4 Pregled raziskovalnih vprašanj in povzetek ugotovitev 

Raziskovalno vprašanje 1: Katere vrste matematičnih didaktičnih iger bodo učencem bolj 

zanimive od drugih (npr. kviz, sestavljanke, domine idr.)? 

Anketa je pokazala, da je najbolj priljubljena matematična didaktična igra bingo, katero je kar 

76,7 %  učencev uvrstilo med tri najljubše igre. Iz opazovanja sem predvidevala, da bo najbolj 

priljubljena igra matematični kviz ali ciljanje rezultata na tabli, vendar so rezultati ankete 

pokazali drugače. Moje drugačno mnenje je lahko tudi odraz, da so po matematičnem kvizu 

večkrat posegli, ker se ga lahko igrajo kadarkoli v podaljšanem bivanju ali v jutranjem varstvu 

in zraven ne potrebujejo učitelja, medtem ko je bingo igra, ki je zanimiva, kadar je udeleženih 

več skupin ali več posameznikov, v razredu pa mora biti tišina, da lahko učenci slišijo 

izžrebani račun. Drugi in tretji najbolj priljubljeni igri sta leteči krožniki in matematični kviz, 

ki jih je izbrala slaba polovica učencev. Leteči krožniki so bili tudi po mojem opazovanju zelo 

popularna igra, saj so bili krožniki zares posebni, ker so jih izdelali učenci sami. Všeč so jim 

bili tudi drugačni računi na njih. Učenci so imeli tu veliko svobode in so sami kreirali svoj 

leteči krožnik ter pravila igre. Menim, da je bila igra zaradi teh razlogov izbrana kot zelo 

zanimiva. Med bolj priljubljene sodi tudi igra ciljanje rezultata na tabli. Razlog je verjetno 

matematično-športno tekmovanje in možnost, da lahko igro izkoristimo v katerikoli učilnici, 

vsakih 10 minut časa, ki je na voljo vmes med načrtovanimi aktivnostmi. 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali učence pritegnejo bolj skupinske igre, ali igre, kjer se igrajo 

sami? 

Učenci se veliko raje igrajo skupinske igre. To sem lahko opazila in kot potrditev dobila še 

odgovor na anketi. Kar 90 % oz. 27 učencev bolj pritegnejo igre, kjer se igrajo s prijatelji, kot 

igre, kjer se igrajo sami. Le 2 učenca izmed 30-tih imata raje individualne igre.  

Raziskovalno vprašanje 3: Koliko časa so učenci motivirani za določeno igro? Ali jo 

končajo pred zaključkom ali igro odigrajo do konca? 

Bingo – Igro so učenci vedno odigrali do konca po pravilih in že takoj spraševali, kdo bo 

lahko naslednji izžrebal in spraševal račune. 

Jaz sem …, kdo je …? – Kadar smo igrali skupinsko igro, je učencem kaj kmalu (ko so že 

prišli na vrsto) postalo dolgočasno in niso želeli ostati v krogu do konca igre.  Pri različici 

igre, kjer sestavljajo »kačo«, pa je odvisno od otroka in od tega, kaj ga med samo igro zmoti. 

Največkrat pa so imeli željo, da jo dokončajo do konca. 

Sestavljanke – Sestavljanko so želeli dokončati le zato, da so preverili, ali res na koncu 

nastane na drugi strani prava slika. Sicer pa so med sestavljanjem večkrat pokazali 

nezainteresiranost, ko so prebrali katerega od težjih računov ali kadar so se težko znašli na 

stranicah kvadratov z računi. Vsaj za prvo sestavljanje so potrebovali malo motivacije.  

Domine – Igre se niso nikoli igrali po pravilih izvorne igre domin. Po teh pravilih je bila igra 

za večino učencev pretežka, zato je tudi niso vedno dokončali do konca.  

Matematični kviz – Matematični kviz so vedno želeli odigrati do konca. Kdor se je odločil za 

igro, je želel igro odigrati tudi do konca, kar me je zelo presenetilo, saj traja zelo dolgo časa. 

Igra jih je pritegnila do te mere, da potem niso želeli iti na izbrano dejavnost, malico itd. 
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Ciljanje rezultata na tabli – Igra je bila učencem zelo zanimiva, zato so jo vedno odigrali do 

konca in si jo želeli igrati večkrat zapored.  

Leteči krožniki – Pri tej igri zelo težko ocenim, ali so jo odigrali do konca ali ne, ker so se 

igro večkrat igrali »razpuščeno«, npr. sta si dva učenca vzela vsak po 5 letečih krožnikov in 

prirejala pravila (npr. kolikokrat lahko mečeta, da zadaneta cilj; od kje bosta metala itd.). To 

igro sem namenoma pustila, da je bila zelo svobodna in so v njej samo uživali, ker je bil moj 

glavni cilj, da sami izdelajo igro in da vidim, kakšne račune postavljajo. 

Magične kartice – Magične kartice ni dolgotrajna igra. Je trik, ki ga večkrat ponavljamo. 

Kartice so vedno zanimive in učenci seveda »igro« odigrajo do konca, da vidijo ali je 

spraševalec ugotovil njihovo pravo število oz., ali so oni ugotovili pravo število tistega, ki si 

je število zamislil. 

Povzamem lahko, da so igre bingo, matematični kviz, ciljanje rezultata na tabli, leteči 

krožniki in magične kartice učence pritegnile v tolikšni meri, da so jih želeli odigrati do 

konca. Jaz sem …, kdo je?, sestavljanke in domine pa so večkrat končali pred zaključkom. 

Raziskovalno vprašanje 4: Ali in v kolikšni meri obstaja korelacija med uspešnim 

opravljanjem domače naloge in motivacijo za dodatno učno delo? 

Na to vprašanje ne morem podati enoznačnega odgovora. V razredu so bili učenci, ki so bili 

zelo uspešni pri več predmetih, zelo vestni pri pisanju domače naloge ter tudi motivirani za 

izbor matematičnih didaktičnih iger. Prav tako so bili uspešnejši učenci, ki so vestni pri 

pisanju domačih nalog, po igrah pa niso posegali tako pogosto, kot bi pričakovala. Na drugi 

strani pa sta bila dva učenca, ki jima je bilo pisanje domače naloge vsak dan povsem odveč, 

sta pa po igrah posegala zelo pogosto. Presenetilo me je, ker sem pred tem menila, da učenca 

nista tako učno uspešna in zato v šoli ne želita pisati domače naloge. Pri igrah pa sem opazila, 

da računata zelo hitro in pravilno. Lahko povzamem, da se je v mojem primeru dela z učenci 

izkazalo, da ne obstaja korelacija med uspešnim opravljanjem domače naloge in motivacijo za 

dodatno učno delo. Ni res, da bi po igrah z učno vsebino posegali le uspešnejši učenci oz. 

učenci, ki so sicer bolj motivirani za učno delo. 

Raziskovalno vprašanje 5: Kakšna so učenčeva stališča o igrah? 

Tudi na to vprašanje ne morem podati enoznačnega odgovora. Zapisala bom nekaj 

komentarjev učencev na ponujene igre. Imajo zelo različna stališča o posamezni igri. Medtem 

ko je nekaterim zelo všeč, npr. matematični kviz, drugim ta igra ni všeč in kot razlog so  

navedli, da je dolgočasna. Nobena igra ni dobila le pozitivnih ali le negativnih komentarjev. 

Učenci so igre opisali: 

Bingo –  »zelo zanimiva igra«; »fajn«; »ful dobra«; »dobro, ker tekmujemo«; »ni dobra, ker 

je na srečo«; »ni dobra, ker ne veš, katero igralno karto boš dobil«; »ni dobra, ker ima druga 

skupina rezultat, ki je bil izžreban, mi pa ne« itd. 

Jaz sem …, kdo je …? –  »dobra, ker nastane dolga kača«; »vredu«; »dolgočasna«; »bedna«; 

»kr neki« itd. 
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Sestavljanke –  »super sestavljanke«, »dobra je slika na drugi strani«; »na drugi strani bi 

morala biti druga slika, drugače ok«; »težke, računi niso dobri«; »dolgočasna«; »ni mi všeč, 

ker je treba računati« itd.  

Domine – »so ful dobre«; »so lepe«; »všeč mi je, ker so lesene in velike in ker jih je tako 

veliko«; »so dolgočasne«, »eni računi so težki«, »rad delam stolp iz domin« itd. 

Matematični kviz – »najboljša igra«; »zelo dobra«; »zabavna«; »dobra, ker moreš dobro 

metati in dobro računati«; »rada se grem kviz, ker se gre z mano A.«; »dolgočasen«; »čuden«; 

»kr neki«; »ni mi všeč, ker je treba računati, jaz pa ne maram matematike« itd. 

Ciljanje rezultata na tabli – »dobra, ker dobro mečem«; »ni dobra, ker eni ne znajo ciljati«; 

»fajn, ker lahko postavljam račune namesto učiteljice«; »zanimiva«; »odvisno s kom sem v 

skupini« itd. 

Leteči krožniki – »naredil bom še enega doma, da bo težji račun«; »dobra igra, ker sem 

naredila tako težek račun, da ga nihče ne bo znal rešiti«; »moj račun je bil čez 1200«; »kr 

neki, ker so eni dali račun več kot 100«; »moj leteči krožnik ne leti dobro«; »vešč mi je, ker 

sem ga lahko pobarvala, ker imam rada likovno« itd. 

Magične kartice – »rad bi vedel skrivnost«; »ni pošteno, ker ve skrivnost samo S.«; »igra mi 

bo všeč, ko bom izvedela skrivnost«; »Kako še drugače veš pravo število, če ne gledaš tako 

dolgo karte?«; »všeč mi je, ker vem skrivnost« (pa jo v resnici ne); »samo še enkrat pa bom 

tudi jaz vedel, kaj je trik« itd. 

Povzamem lahko, da se stališča o določeni igri zelo razlikujejo od učenca do učenca. Prav 

tako se stališča spreminjajo v času, nekomu ena igra na začetku ni bila všeč, ko pa se je 

njegov prijatelj večkrat igral s to igro in jo je poskusil še sam, je postala zanimiva tudi njemu.  
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9 SKLEPNE MISLI 

Če zavzamem vtis opravljanja dela v oddelku PB-ja s pomočjo iger in načrtnega motiviranja 

za pisanje domačih nalog, bi svetovala takšen način dela prav vsem, tudi tistim, ki sicer tega 

ne potrebujejo za raziskavo. Res je, da učitelj porabi več časa za pripravo in izbor idej, 

kasneje pa lahko rečem, da je v razredu veliko lažje delati, saj so učenci zaposleni, v igri 

uživajo in se ob igri učijo. Tudi zunanja motivacijska sredstva za pisanje domačih nalog so v 

tem obdobju še zelo pomembna. Vsakodnevno prerekanje glede pisanja domačih nalog je 

lahko za učitelja zelo utrujajoče in izčrpajoče, medtem ko je gledanje učencev, kako se nečesa 

lotijo z veseljem in prevzemajo svoje odgovornosti nase, užitek. Pred izvedbo se še sama 

nisem zavedala, da  mi bo s tem načinom dela poučevanje in varstvo v PB-ju olajšano in ne 

oteženo. Čeprav se mi je včasih zazdelo čudno, ker so vsi učenci nekaj delali, sama pa nisem 

bila v vlogi vodje, sedaj menim, da je ta način veliko boljši. 

Spoznala sem, da zapisana teorija drži. Motivacija je bistvenega pomena za učenje in 

usvajanje novih znanj. Preko zunanje motivacije učenci pridobivajo tudi notranjo motivacijo 

in sožitje obeh skupaj da pravi rezultat. Učitelj lahko s svojim načinom dela zelo vpliva na 

počutje učencev v razredu. S spoštljivim odnosom in spodbujanjem učencev, da so lahko 

vedno boljši, se bodo učenci raje učili in delali. Pohvala učencem pomeni veliko in so se za 

njo pripravljeni potruditi v večji meri kot si odrasli mislimo. Domače naloge so v večini 

slovenskih šol obvezne in velja splošno pravilo, da jih učenci ne marajo opravljati oz. pisati. 

Sama sem pridobila drugačne izkušnje. Ni jim težko napisati domačo nalogo, vendar 

pričakujejo, da je nato skrbno pregledana. Matematika in igra se zelo dobro dopolnjujeta. Če 

je učitelj dovolj spreten in matematično igro skrbno »zavije«, učenci največkrat sploh ne bodo 

opazili, da jim je bila igra dana z namenom učenja. 

V praktičnem delu magistrskega dela sem predstavila osem matematičnih didaktičnih iger, ki 

so jih učenci preizkusili in kasneje podali svoje mnenje. 

V empiričnem delu sem v prvem delu analizirala vse igre z vidika mojega opazovanja 

učencev med igranjem, v povezavi z njihovimi mnenji, ki so jih izrazili v času raziskovanja. 

Zatem so bili v magistrskem delu predstavljeni rezultati analize ankete, ki so jo učenci rešili 

po ponovitvi matematičnih vsebin z igrami, to je ob koncu raziskovanja. V tem delu je 

predstavljena tudi analiza dela domačih nalog v podaljšanem bivanju v povezavi z motivacijo. 

Prišla sem do ugotovitev, da je najbolj priljubljena igra bingo, drugo in tretje mesto sta zasedli 

igri matematični kviz in leteči krožniki. Najmanj priljubljeni igri sta bili Jaz sem …, kdo je 

…? in sestavljanke. Kot sem pričakovala, se je izkazalo, da imajo učenci veliko raje 

skupinske igre kot igre, katere se igrajo individualno. Igre bingo, matematični kviz, ciljanje 

rezultata na tabli, leteči krožniki in magične kartice so vsebovala dovolj motivacijskih 

dejavnikov, da so bili učenci za njih tako zainteresirani, da so jih želeli odigrati do konca. Jaz 

sem …, kdo je?, sestavljanke in domine bi bilo potrebno malo spremeniti, saj učencem niso 

bile dovolj zanimive in so običajno igro končali še preden so jo zaključili oz. so material igre 

uporabili na drug način. Na 4. raziskovalno vprašanje - Ali in v kolikšni meri obstaja 

korelacija med uspešnim opravljanjem domače naloge in motivacijo za dodatno učno delo?, ni 

bilo mogoče podati enoznačnega odgovora. Pri nekaterih učencih da, pri drugih ne. Ne drži, 

da bi po igrah z učno vsebino posegali le uspešnejši učenci oz. učenci, ki so sicer bolj 

motivirani za učno delo in prav tako ne drži, da učenci, ki pri opravljanju domačih nalog niso 

tako uspešni, ne bi želeli posegati po igrah z matematično učno vsebino. Nobena izmed 

ponujenih iger ni bila s strani učencev ocenjena le pozitivno ali le negativno. Stališča učencev 



66 

 

do posamezne igre so se med seboj zelo razlikovala. Medtem ko je bila ena igra nekaterim 

učencem najljubša, drugim ta ista igra ni bila všeč. 

Zunanja motivacijska sredstva za spodbujanje pisanja domače naloge (plakat s preglednico, 

redno pregledovanje domače naloge, pohvale) so se izkazala kot zelo učinkovit dodatek pri 

delu v podaljšanem bivanju.    

Pri raziskovanju in pisanju magistrskega dela sem prišla do treh bistvenih ugotovitev: 1. 

Učenci imajo matematiko zelo radi, zato jo zlahka vključimo v razne igre., 2. Učenci znajo 

ceniti učiteljevo delo – če bo učitelj natančno preveril učenčevo domačo nalogo, bo tudi 

njihova naslednja naloga zagotovo napisana vzorno., 3. Z didaktičnimi igrami lahko 

kakovostno dopolnimo čas v podaljšanem bivanju, saj učenci v igri uživajo, poleg tega pa se 

še veliko naučijo. 

V prihodnje bi bilo zanimivo izvesti daljšo raziskavo, kjer bi učenci več iger izdelali sami in 

bi preko tega opazovali in analizirali, na kakšen način razmišljajo ter kakšne račune 

postavljajo. Opazovali bi lahko, ali so bolj motivirani za igre, ki jih dobijo ali za igre, ki jih 

izdelajo sami. Zelo bi bila zanimiva tudi raziskava, kjer bi sistematično opazovali, kako na 

podlagi poznanega algoritma računanja do 100 učenci sami poskušajo računati z večjimi 

števili in v kolikšni meri so pri tem uspešni.  
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11 PRILOGE 

Priloga 1: Matematična didaktična igra Bingo 
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1. sklop                     3. sklop 

11 + 11 =                     47 – 40 = 

100 – 44 =                   30 – 14 = 

37 + 44 =                     31 – 9 =        

26 + 13 =                     56 – 20 = 

66 + 33=                      24 + 15 = 

94 – 44 =                     62 – 21 = 

61 – 20 =                     75 – 25 = 

8 + 8 =                          64 – 8 = 

41 + 31 =                     21 + 43 = 

67 – 37 =                     58 + 14 = 

27 + 37 =                     61 + 20 = 

83 – 76 =                     72 + 27 = 



 

2. SKLOP                       4. sklop 

21 – 14 =                      27 – 20 = 

32 – 16 =                      25 – 9 = 

44 – 22 =                      61 – 39 = 

23 + 7=                         17 + 13 = 

92 – 53 =                      24 + 15 = 

62 – 21 =                      18 + 23 = 

100 – 50=                     84 – 34 = 

78 – 22 =                      60 – 4 = 

47 + 17 =                      52 + 12 = 

18 + 54=                       88 – 16 = 

72 + 9 =                        100 – 19 = 

54 +45=        100 – 1 =



 

Priloga 2: Matematična didaktična igra Jaz sem …, kdo si ti? 
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Priloga 3: Matematična didaktična igra sestavljanke 

 Sestavljanka 2 

Uporabljena števila: 0, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 25, 26, 28, 29, 36, 38, 40, 43, 52, 76, 

82, 85, 91. 

Vsota števil vodoravne  zgornje vrstice/ vodoravne spodnje vrstice je 80. 

Seštevek navpične leve/desne stranice sestavljanke je 40. 

Opazimo, lahko da je vsota navpičnih stranic ravno za polovico manjša od vsote vodoravnih 

vrstic. 
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 Sestavljanka 3 

Uporabljena števila: 0, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 49, 55, 57, 61, 

64, 74, 91. 

Vsota števil vodoravne  zgornje vrstice/ vodoravne spodnje vrstice je 60. 

Seštevek navpične leve/desne stranice sestavljanke je 30. 

Opazimo, lahko da je vsota navpičnih stranic ravno za polovico manjša od vsote vodoravnih 

vrstic. 



 

Priloga 4: Matematična didaktična igra matematični kviz 

  10 + 60 = ? 

             70    

  22 + 39 = ? 

            61   

  ___   - 12 = 64 

            76 

  4 + 12 = ? 

             16    

  17 + 34 = ? 

            51   

  45 +  ___ = 61 

            16 

  13 - 8 = ? 

             5    

   28 + 54 = ? 

            82   

   37 - ___ = 23 

            14 

  16 + 20 = ? 

             36    

  47 + 45 = ? 

            92   

  58 -  ___  = 29 

            29 

  18 + 3 = ? 

             21 

   45 - 28 = ? 

            17 

  ___  - 37 = 17 

            54 

  48 + 9 = ? 

             57 

  73 - 38 = ? 

            35 

   ___ - 18 = 55 

            73 

  52 + 7 = ? 

             59 

  72 - 18 = ? 

            54 

 100 - ___ = 24 

            76 

  17 + 4 = ? 

            21  

  41 -  17 = ? 

            24 

  ___ + 27 = 49 

            76 

  10 + 7 = ? 

             17 

      38 + 54 = ? 

            92 

  Koliko je 

zmanjševanec, če je 

odštevanec 51, razlika 

pa 44? 

     95   - 51 = 44 

 33 + 10 = ? 

             43 

      28 + 15 = ? 

            43   

  Koliko je 

odštevanec, če je 

zmanjševanec 37, 

razlika pa 14? 

     37  - 23   = 14 

 90 - 40 = ? 

             50     

  48 + 26 = ? 

            74   

  Koliko je razlika 

števil 78 in 59? 

     78  - 59 = 19 

 30 - 15 = ? 

             15     

  16 + 39 = ? 

            55   

  Koliko je razlika 

števil 57 in 42? 

     57 - 42 = 15 



 

  57 + 0 = ? 

             57     

  31 - 17 = ? 

            14   

  Koliko je 1. 

seštevanec, če je 2. 

seštevanec 41, vsota pa 

99? 

     58    + 41 = 99 

  16 + 5 = ? 

             21     

  48 - 29 = ? 

            19   

  Koliko je vsota 

števil 63 in 19? 

  63 + 19  = 82 

  28 + 5 = ? 

             33     

  33 - 15 = ? 

            18   

 Koliko je 2. 

seštevanec, če je 1. 

seštevanec 27, vsota pa 

54? 

   27 +  27   = 54 

  53 + 4 = ? 

            57     

  84 - 56 = ? 

            28   

  Koliko je vsota 

števil 24 in 76? 

     24 + 76 = 100 

  16 + 4 = ? 

             20    

  82 - 17 = ? 

            65   

  Koliko dobiš, če 

sešteješ 32 in njegov 

naslednik? 

    32 + 33 =  65 

 

  18 + 2 = ? 

             20    

   91 - 47 = ? 

             44   

  Koliko dobiš, če 

sešteješ 48 in njegov 

predhodnik? 

    48 + 47 =  95 

 

   53 + 7 = ? 

             60    

   39 + 27 = ? 

             66   

  Koliko je vsota 

števil 39 in njegovega 

predhodnika ? 

    39 + 38 =  77 

  9 + 41 = ? 

             50    

  86 - 67 = ? 

            19   

  Koliko je razlika 

števil 99 in njegovega 

predhodnika? 

      99 - 98 =   1 

  66 + 4 = ? 

             70     

  33 + 58 = ? 

             91   

  Kako imenujemo 

rezultat, ki ga dobimo s 

seštevanjem? 

         Vsota. 

  22 + 30 = ? 

             52    

  47 + 19 = ? 

            66   

  Kako imenujemo 

rezultat, ki ga dobimo z 

odštevanjem? 

     Razlika.  

  47 - 47 = ? 

             0    

  97 - 38 = ? 

            59   

 Imaš račun 33 – 11 

= 22. Kako bi še lahko 

poimenoval število 33?            

    Zmanjševanec. 

  92 - 80 = ? 

             12    

   94 -  18 = ? 

            76   

 Imaš račun 69 – 37 

= 32. Kako bi še lahko 

poimenoval število 37?            

    Odštevanec.        

 



 

  0 + 89 = ? 

             89     

  67 - 59 = ? 

              8   

  Koliko je vsota 

števil 32 in števila, ki je 

za 5 večje od tega 

števila?  

    32 + 37 = 69 

  5 + 25 = ? 

             30    

  18 + 55 = ? 

            73   

  Koliko je vsota 

števil 52 in števila, ki je 

za 4 manjše od števila 

50?  

    52 + 46 = 98             

  26 + 4 = ? 

          30    

  56 - 38 = ? 

          18 

     ___  - 36 = 35 

              71 

  81 + 9 = ? 

          90    

  82 -  64 = ? 

           18 

   37 + 14 + 47 = ? 

           98  

  77 + 3 = ? 

           80     

  55 + 39 = ? 

            94 

  22 + 11 + 33 = ? 

           66  

  33 - 33 = ? 

             0     

  27 + 49 = ? 

           76   

  Število, ki ima 5D 

in 9E povečaj za 12. 

Koliko dobiš? 

     59 + 12  = 71 

  62 - 40 = ? 

           22     

  29 + 38 = ? 

           67   

  Število, ki ima 7D 

in 6E zmanjšaj za 19. 

Koliko dobiš? 

     76 - 19  = 57 

 10 + 49 = ? 

           59     

  29 + 45 = ? 

            74   

  Imaš število 21. 

Zamenjaj E in D. Število 

21 in novo število seštej. 

Koliko dobiš? 

     21 + 12 = 33 

  32 + 50 = ? 

             82    

  7D in 5E je enako 

kot 57. 

    NE. 75 ni enako 57. 

     ___ - 36 = 35 

             71 

       

  87 - 60 = ? 

           27    

  96 - 59 = ? 

           37 

  Vsota števil 37 in 

17 je 53. 

   NE. Vsota je 54. 

  20 + 10 = ? 

            30    

  8D in 6E je manjše 

kot število 68. 

NE. 86 ni manjše    od 68. 

     ____ - 42 = 37 

               79 

  95 - 70 = ? 

             25    

  52 - 29 = ? 

            23   

  Koliko je razlika 

števil 99 in njegovega 

predhodnika? 

       99 - 98=  1 



 

  51 + 40 = ? 

            91     

  84 - 36 = ? 

           48    

  Koliko je  

odštevanec, če je 

zmanjševanec 49, 

razlika pa 7? 

49 -  42  = 7    

  8 + 12 = ? 

           20    

  26 + 28 = ? 

           54   

  Koliko je 

zmanjševanec, če je 

odštevanec 41, razlika 

pa 51? 

 92   -  41  = 51 

  50 + 50 = ? 

          100    

  19 + 72 = ? 

            91   

 Katero število je za 

2D in 4E večje od števila 

32?            

   32 + 24 = 56 

     72 - 7 = ? 

            65    

     4D in 4E je večje 

od 46. 

 NE. 44 je manjše od 46. 

 37 +  ___ = 72 

           35  

  63 + 10 = ? 

           73     

  76 - 37 = ? 

           39   

  Katero število je za 

1D in 3E manjše od 

števila 50?  

    50 - 13 =  37 

  63 - 63 = ? 

            0    

  77 - 18 = ? 

          59   

  Katero število je za 

15 manjše od 9D in 6E?  

    96 - 15 =  81 

  34 - 20 = ? 

           14    

   73 + 18 = ? 

           91 

   Katero število je 

za 12 večje od 6D in 9E?        

   69 + 12 =  81 

             

 31 + 9 = ? 

           40    

  16 +  65 = ? 

           81 

 Seštej število 23 in 

njegov naslednik. 

Koliko dobiš? 

       23 + 24 = 47

  

  54 + 9 = ? 

           63     

  66 + 27 = ? 

           93 

    Razlika števil 75 

in 31 je 44. 

  DA. 75 – 31 = 44 

  

  97 - 9 = ? 

           88     

  42 + 56 = ? 

           98   

  Če je odštevanec 

17 in razlika 15, potem 

je zmanjševanec 32.   

DA.  32   – 17 = 15   

  42 - 7 = ? 

            35     

   92 - 69 = ? 

           23   

  Koliko je vsota 

števil 7, 11 in 21? 

  7 + 11 + 21 = 39 

  53 - 6 = ? 

            47     

  67 - 39 = ? 

           28   

 Predhodnik števila, 

ki ga sestavljajo 4D in 

4E je 45.      

NE.Predhodnik je 43. 

 



 

Priloga 5: Matematična didaktična igra domine 

 

34 - 10 

 

24 

 

 

68 – 44 

 

54 

 

5 + 25 

 

42 

 

76 - 12 

 

81 

 

35 + 37 

                               

54 

 

16 + 38           

             

54 

             

47 + 7 

             

54 

             

59 - 5 

             

54 

   

 

8 + 16 

 

30 

 

50 – 8 

 

64 

 

100 - 19 

 

72 

 

30 

 

49 - 19 

 

30 

 

60 - 30 

 

30 

 

62 - 32 

 

 

38 – 14 

 

42 

 

32 + 32 

 

81 

 

68 + 4 



 

 

42 

 

22 + 20 

 

42 

 

14 + 28 

 

42 

 

 

24 

 

14 + 50 

 

81 

 

50 + 22 

 

70 - 6 

 

64 

 

17 + 47 

 

64 

 

 

24 

 

76 + 5 

 

72 

 

96 - 15 

 

81 

 

39 + 42 

 

 

35 - 11 

 

72 

 

72 

 

72 – 0 



 

Priloga 6: Matematična didaktična igra magične kartice 

 Zamisli si eno število od 1 do 30. 

 

1 3 5 
 

2 3 6 
 

4 5 6 
 

8 9 10 
 

16 17 18 

7 9 11 
 

7 10 11 
 

7 12 13 
 

11 12 13 
 

19 20 21 

13 15 17 
 

14 15 18 
 

14 15 20 
 

14 15 24 
 

22 23 24 

19 21 23 
 

19 22 23 
 

21 22 23 
 

25 26 27 
 

25 26 27 

25 27 29 
 

26 27 30 
 

28 29 30 
 

28 29 30 
 

28 29 30 



 

 Zamisli si število od 1 do 6 

1 3 5 7 9 

 

2 3 6 7 10 

 

4 5 6 7 12 

11 13 15 17 19 
 

11 14 15 18 19 
 

13 14 15 20 21 

21 23 25 27 29 
 

22 23 26 27 30 
 

22 23 28 29 30 

32 34 36 38 40 
 

33 34 37 38 41 
 

35 36 37 38 43 

42 44 46 48 50 
 

42 45 46 49 50 
 

44 45 46 51 52 

52 54 56 58 60 
 

53 54 57 58 61 
 

53 54 59 60 61 

  
62 

  

 

  
62 

  

 

  
62 

  



 

Priloga 7: Anketa 

ANKETA 

1. Kakšne so se ti zdele igre v podaljšanem bivanju? 

a. Zanimive. 

b. Dolgočasne. 

2. Izberi 3 igre, ki so ti bile najbolj všeč. 

a. Matematični kviz 

b. Bingo 

c. Ciljanje rezultata na tabli 

č. Jaz sem …, kdo je? 

d. Domine 

1. ______________________     2. ______________________ 3. ______________________ 

3. Ali se ti je zdela katera izmed iger pretežka ali dolgočasna? Katera? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Ali se ti zdi, da si se pri igranju kaj naučil/-a? 

a. Da. 

b. Ne. 

5. Kako najraje vadiš računanje? 

a. Z reševanjem nalog na učnih listih in v delovnem zvezku. 

b. Preko ustnega spraševanja. 

c. Preko igre (kviz, bingo, …). 

6. Ali imaš raje, da se igre igramo skupaj, ali se raje igraš sam/-a? 

a. Skupaj.                        b. Sam 

7. Ali bi si v prihodnje želel/-a, da bi vam učitelj še pripravil take igre kot smo jih imeli? 

a. Da                                b. Ne. 

8. Kako si se počutil v podaljšanem bivanju? 

e. Frizbiji 

f. Čarobne kartice 

g. Sestavljanke 

h. Kje je moje mesto? 

 


