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POVZETEK 
 

Merjenje časa je ena izmed matematičnih veščin, ki jo najpogosteje uporabljajmo in se jo težko 

naučimo. Raziskave o zavedanju časa in sposobnosti upravljanja s časom pri učencih so 

maloštevilne. V teoretičnem uvodu sem predstavila razvoj pojmovnega razumevanja časa pri 

otrocih, značilnosti učnih težav pri matematiki in probleme oseb s slabšim obvladovanjem časa.  

 

V empiričnem delu sem predstavila rezultate raziskave o znanju časovnih mer na vzorcu učencev 

šestega razreda. Iz rezultatov je razvidno, da ti učenci bolje obvladajo aritmetična dejstva in 

postopke v primerjavi s časovnimi merami. Rezultati preverjanja znanja časovnih mer teh 

učencev kažejo, da učenci slabše ocenjujejo trajanje dogodkov in imajo težave pri reševanju 

časovnih besednih problemov. Na osnovi zbranih podatkov sem med učenci izbrala učenko z 

izrazitimi primanjkljaji na področju znanja časovnih mer. Ocenila sem učenkine primanjkljaje, 

močna področja in posebne potrebe ter zanjo pripravila trening za izboljšanje časovne 

orientacije. Trening, ki je bil oblikovan na osnovi diagnostične ocene, je zajemal tri glavne dele: 

časovne mere, orientacijo in časovno organizacijo. Ob razvijanju znanja časovnih mer sem 

razvijala tudi učenkino časovno orientacijo in časovno organizacijo. Pri tem sem uporabila 

različne strategije in metode dela.  

 

Po treningu se je izboljšalo tako učenkino znanje časovnih mer kot tudi časovna organizacija. Pri 

nalogah preverjanja znanja časovnih mer je učenka po osemnajstih srečanjih dosegla povprečno 

število točk vrstnikov, ki so bili vključeni v raziskavo. Rezultati, pridobljeni z vprašalnikom 

organizacijskih spretnosti, potrjujejo napredek učenke ne le na področju časovne organizacije, 

temveč na vseh področjih organizacije. Pomemben napredek je opazen tudi na področju 

aritmetičnega znanja.  

 

KLJUČNE BESEDE: aritmetično znanje, časovne mere, organizacijske spretnosti, časovna 

orientacija, učne težave. 
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TIME MANAGEMENT DEVELOPMENT OF A PUPIL WITH LEARNING 

DISABILITIES 

  

SUMMARY 

 

Time measurement is one of the most frequently used mathematical skills, which is not easy to 

learn. There are not many researches on time awareness and time management 

ability among pupils. In the theoretical introduction of this graduation thesis I presented the 

children’s development of time concept, the characteristics of learning difficulties in 

mathematics and difficulties that people with low time orientation have. 

  

In the empirical part I presented the results of the research on knowing the time measures, 

carried out among pupils in the 6th class of primary school. The results showed that pupils are 

better at understanding arithmetical facts and procedures than at understanding time measures. 

The results of testing show that pupils are worse at estimating the duration of events and have 

difficulties in dealing with time problems. On the basis of gained sample I chose a pupil with a 

distinct lack in terms of knowing the time measures. I evaluated the pupil’s deficits, talents and 

special needs and designed a training for the improvement of her time orientation. The training 

was shaped on the basis of a diagnostic mark and comprised three main parts: time measures, 

time orientation and time management. With the help of different accessories and strategies I 

have been developing the pupil's time orientation. While developing the pupil’s knowing the 

time measures I also was developing her time orientation and time management. For this 

purpose, different strategies and work methods were used.   

 

After the training the pupil's knowing the time measures as well as her time management 

improved. After eighteen meetings, at the time measure test the pupil achieved an average 

number of points as her peers who were included in the research did. The results, gained with a 

questionnaire on organization skills, confirm the pupil's progress not only in terms of time 

management, but in terms of management in general. A significant progress is noticed in terms 

of arithmetical knowledge as well. 
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1 UVOD  

O učnih težavah pri matematiki je napisanega in znanega precej manj v primerjavi z motnjami 

branja in pisanja. Študije, ki obravnavajo učne težave pri matematiki, navajajo predvsem težave 

na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, manjša pozornost pa je namenjena 

ostalim področjem matematike. Tako danes govorimo o pomembnosti bralne in matematične 

pismenosti za učinkovito funkcioniranje v vsakdanjem življenju.  

 

Obvladovanje časovnih mer je ena izmed pomembnejših matematičnih veščin, ki ni pomembna 

le za uspeh na šolskem področju, temveč tudi za učinkovito vključevanje v družbo in delovanje v 

vsakdanjem življenju. Časa ne moremo zaznati kot lahko npr. težo, dolžino in tempararaturo, 

zato učence težko naučimo časovnih mer in številni učenci imajo težave z obvladovanjem le-teh. 

Problemi nerazumevanja časovnih mer pa niso omejeni le na matematične naloge, temveč se 

učenci z njimi srečujejo tudi v naravoslovju in družboslovju. Slabo obvladovanje časovnih mer v 

mladostništvu in odraslosti, ko se poveča potreba po samostojnosti, vodi v resne težave v 

vsakdanjem življenju. Osebe, ki imajo težave z razumevanjem časovnih mer, se vsakodnevno 

spopadajo s stresom in frustracijami, ko se od njih zahteva samostojno načrtovanje dejavnosti, 

branje urnikov, voznih redov, tv sporedov ipd. Te težave vplivajo tudi na probleme s 

socializacijo, ker pogosto zamudijo ali pozabijo na pomembna srečanja s prijatelji, si ne 

zapomnijo pomembnih datumov, npr. rojstnih dni, in nimajo časa za prostočasne dejavnosti. 

Brez ustrezne podpore in pomoči imajo težave pri opravljanju dnevnih opravil, kar vpliva na 

njihovo kvaliteto življenja. 
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2 TEORETIČNI UVOD 
 

2.1 UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI  

 
S preučevanjem učnih težav pri otrocih in mladostnikih so se začeli intenzivno ukvarjati šele po 

letu 1800. Mnogo večja raziskovalna pozornost in tudi pozornost v praksi se posveča specifičnim 

bralno-napisovalnim učnim težavam kot specifičnim učnim težavam pri matematiki. Specifičnim 

učnim težavam pri matematiki je večja pozornost namenjena šele zadnjih 40 let, predvsem z 

razcvetom kognitivne znanosti. Matematične učne težave so najpogostejše učne težave, zato jim 

je potrebno nameniti vsaj toliko pozornosti kot specifičnim motnjam branja in pisanja (Kavler, 

2007).  

 

Otroci z učnimi težavami so heterogena skupina otrok z različnimi kognitivnimi, socialnimi, 

emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju znatno večje težave kot večina otrok 

iste starosti (Lerner, 1997 v Kavkler, 2007).  

 

Učne težave pri matematiki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih, od 

kratkotrajnih, dalj časa trajajočih do vseživljenjskih (Garnett, 1998 v Kavkler, 2007).  

 

Nižji izobraževalni dosežki na področju usvajanja matematičnih znanj so posledica splošnih ali 

specifičnih učnih težav pri matematiki.  

 

Vsak učenec ima lahko občasno težave pri usvajanju nekaterih matematičnih znanj (npr. zaradi 

nepozornega sledenja razlagi učitelja, odsotnosti, nerazumevanja določene snovi pri matematiki). 

O učnih težavah pri matematiki pa lahko govorimo, kadar gre za dolgotrajnejše in večje 

odstopanje v matematičnem znanju in strategijah od povprečja. Učne težave se lahko pojavijo na 

različnih področjih učenja matematike (npr. pri aritmetiki, geometriji, algebri, trigonometriji itd.) 

ali povzročajo splošno učno neuspešnost pri matematiki (Kavkler, 2007). Večinoma učne tažave 

pri matematiki opisujemo kot problem na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov (Gersten idr., 2005 Swanson in Jerman, 2006 v Lewis 2010). Raziskovalci so raziskali 
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reševanje aritmetičnih problemov pri učencih in ugotovili, da učenci z učnimi težavami pri 

matematiki naredijo kvalitativno različne napake kot njihovi vrstniki, ki dosegajo povprečne ali 

nižje izobraževalne dosežke pri vseh predmetih (Lewis, 2010).  

 

2.1.1 Specifične učne težave pri matematiki 
 

Podatki o zastopanosti učnih težav pri matematiki so raznoliki. V populaciji osnovnošolskih 

otrok je od 5 do 8 % otrok, ki imajo specifične učne težave pri matematiki, vendar imajo nekateri 

otroci poleg specifičnih učnih težav pri matematiki še motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, 

motnje branja in pisanja itd. (Geary, 2004).   

 

Specifične učne težave pri matematiki določajo trije dejavniki: 

• neskladje med učenčevimi povprečnimi in nadpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi 

ter dobro splošno šolsko uspešnostjo ter izrazitimi težavami pri učenju matematike; 

• izrazitost učnih težav pri matematiki, o katerih govorimo takrat, ko ima učenec za dva 

standardna odklona nižje rezultate na matematičnih testih, kot jih dosegajo vrstniki ali 

dveletni zaostanek za vrstniki pri obvladanju matematičnih znanj; 

• vztrajnost učnih težav pri matematiki, ko ima učenec izrazite in dolgotrajne učne težave 

kljub vsem možnim prilagoditvam, ki jih izvaja učitelj ob rednem procesu poučevanja in 

pomoči doma (Desoete, Royers in De Clercq 2004 v Kavkler, 2007). 

 

Specifične učne težave pri matematiki zajemajo številčno in raznoliko skupino simptomov. 

Raziskovalci skušajo razvrstiti učne težave pri matematiki v manjše in bolj homogene skupine. 

 

Osnovni termini, ki se navezujejo na učne težave pri matematiki, so: 

• matematične težave, ki predstavljajo splošen termin za slabše sposobnosti pri reševanju 

matematičnih problemov, težave na področju predstavljivosti količin, težave priklica 

aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina itd.; 

• specifične aritmetične učne težave, ki označujejo le aritmetične težave, povezane z 

avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov pri normalno inteligentnem otroku; 
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• razvojna diskalkulija kot genetsko pogojen kognitivni primanjkljaj, zaradi katerega ima 

normalno inteligenten otrok izrazite težave že pri reševanju enostavnih aritmetičnih 

problemov, štetju, usvajanju pojma števila itd. (Haskel, 2000 v Kavkler, 2007). 

 

Specifične učne težave pri matematiki se delijo na diskalkulijo in specifične aritmetične učne 

težave (Geary, 1994). 

 

2.1.1.1 Specifične učne težave pri aritmetiki 

Specifične učne težave pri aritmetiki so pogostejše kot diskalkulija. Zanje je značilna slaba 

avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov. Težave lahko nastanejo na katerikoli stopnji 

informacijskega procesa: 

• pri sprejemanju informacij, ki je lahko otežen zaradi slabših zaznavnih sposobnosti; 

• predelavi informacij (računanje, ki zahteva kratkotrajno pomnjenje informacij oziroma 

števil in znaka v računu, povezavo računskega znaka z operacijo, priklic in izvedbo 

računskega postopka s priklicanimi aritmetičnimi dejstvi) ali 

• predstavitvi rezultata (pisno, verbalno ali grafično) (Kavkler, 2007). 

 

Zaradi specifičnih primanjkljajev na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

ne obvladajo nižjih ravni znanja (npr. poštevanke, seštevanja in odštevanja, postopek pisnega 

deljenja itd.), sposobni pa so razumeti zahtevnejše matematične probleme (Kavkler, 2007). 

 

Specifične učne težave pri aritmetiki so pogojene s/z: 

• slabšim semantičnim spominom, ki vpliva na težave priklica aritmetičnih dejstev (priklic 

je otežen, ker ni dovolj trdne povezave med računom in rezultatom); 

• proceduralnimi težavami, ki se kažejo v slabšem obvladovanju postopkov, tako pri 

izvrševanju korakov v aritmetičnih operacijah kot pri reševanju problemov; 

• vizualno-prostorskimi težavami (Geary, 1994).  

 

2.1.1.2 Diskalkulija 

Diskalkulija je prirojena ali pridobljena. Natančen mehanizem za nastanek diskalkulije še ni 

opredeljen. Raziskovalci navajajo, da gre za težave, ki nastanejo v zgodnjem razvojnem obdobju 
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in so posledica neenakomernega razvoja posameznih struktur centralnega živčnega sistema 

(Golubović, 2003).   

 

V različnih življenjskih obdobjih opažamo različne znake diskalkulije: 

• V zgodnjem otroštvu imajo otroci težave s/z: 

o  razvrščanjem predmetov po obliki, velikosti in barvi;  

o ugotavljanjem vzorcev; 

o  primerjanjem količin;  

o z učenjem pojma števil ter slabšim pomnjenjem števil.  

 

• V obdobju šolanja imajo učenci težave na področju: 

o jezikovnega procesiranja, ki se kaže v slabšem reševanju vseh štirih osnovnih računskih 

operacij, slabšem obvladovanju matematičnega besednjaka, težavah priklica aritmetičnih 

dejstev in postopkov, težavah pri reševanju besedilnih nalog in merjenju;  

o prostorske orientacije, ko otrok razume matematična dejstva, a ima težave pri njihovem 

zapisu in organizaciji, podobno ima težave s prepisovanjem s table in uporabo učbenikov. 

 

• V obdobju mladostništva in odraslosti se nadaljujejo težave:  

o slabše avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov;  

o z razumevanjem matematičnih pojmov, kar vse vpliva na razumevanje življenjskih 

problemov, rabo matematičnega znanja v vsakdanjih situacijah; 

o težave pri ravnanju in načrtovanju porabe denarja, težave pri oceni vrednosti nakupa; 

o  težave pri obvladovanju časa, lahko kronično zamujajo (National center for learning 

disabilities, 2006 v Kavkler, 2007).  

 

Za diskalkulijo so značilni vseživljenjski in izraziti primanjkljaji že na področju osnovnih znanj 

in veščin, ki se kažejo v slabšem obvladovanju: 

• matematičnih pojmov ( pojmov števil, ulomkov, operacij itd.); 

• veščin štetja, predvsem štetja nazaj, v zaporedju in fleksibilnega štetja; 

• proceduralnih znanj (obvladovanje postopkov računskih operacij, postopkov pri 

reševanju problemov itd.); 
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• priklica dejstev (aritmetičnih dejstev, znakov in simbolov, matematičnih terminov); 

• reševanja besedilni nalog zaradi slabšega razumevanja problemov in/ali obvladanja 

postopkov reševanja ter priklica dejstev; 

• mer (predstavljanja merskih enot, pretvarjanja, računanja in praktične uporabe) (Kavkler, 

2007).  

 

Otroci z diskalkulijo imajo zaradi specifičnih primanjkljajev težave s predelovanjem, 

pomnjenjem in priklicem matematičnih informacij, z razumevanjem navodil itd. Ti otroci morajo 

integrirati konkretne materialne dejavnosti z opisovanjem le-teh, da so sposobni računati 

(Kavkler, 2007).  

 

2.1.2 Splošne učne težave pri matematiki 
 

Učenci s splošnimi učnimi težavami imajo težave pri večini izobraževalnih predmetov in ne 

samo pri matematiki. Kot pravilo velja, da potrebujejo več časa za usvajanje novih znanj pri vseh 

predmetih. Najbolj jim pomaga počasnejši tempo usvajanja in ponazoritev s konkretnimi 

pripomočki. Učenci s splošnimi učnimi težavami pri matematiki niso deležni tolikšnih frustracij 

s strani okolja kot tisti z diskalkulijo, zanje je splošno znano, da preprosto potrebujejo več časa 

(Adler, 2001).  

 

Učenci s splošnimi učnimi težavami pri matematiki imajo težave zaradi: 

• počasnejšega usvajanja znanja, zaradi mejnih ali podpovprečnih intelektualnih 

sposobnosti in imajo težave pri usvajanju pojmov, simbolov, veščin, z reševanjem 

problemov ter generalizacijo naučenih znanj in strategij; 

• slabšega obvladanja jezika, zato težje sledijo verbalnim navodilom, imajo težave pri 

usvajanju matematičnega besednjaka, reševanju besedilnih nalog; 

• nespodbudnega okolja, povezanega z revščino in imajo zaradi manj priložnosti 

skromnejše matematično predznanje, težave z usvajanjem definicij, hkrati so deležni 

manj pomoči in spodbud; 

• manjše pozornosti in zbranosti, zato spregledajo detajle (npr. računski znak), nenatančno 

preberejo navodila; 
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• čustvenih težav pri učenju matematike, pri kateri strah zelo zmanjša učinkovitost 

reševanja matematičnih nalog; 

• slabše razvitih metakognitivnih sposobnosti, so slabo organizirani, slabše načrtujejo in 

nadzirajo reševanje matematičnih problemov; 

• slabše motivacije za učenje (Kavkler, 2007). 

 

2.2 SPOMIN  
 

Brez spominskih sposobnosti bi se na vsako situacijo odzvali tako, kot da jo doživljamo prvič. 

Vrednost spomina je med drugim tudi v tem, da pospološujemo in presojamo s pomočjo že 

naučenih dejstev. Ravno tako smo sposobni upravljati s časom, primerjati preteklost s 

prihodnostjo, predvidevati in načrtovati prihodnost s pomočjo informacij, ki jih imamo shranjene 

v spominu. Vendar tudi pozabljamo stvari, ki bi si jih radi zapomnili. Pozabljamo datume 

obletnic, rojstnih dni in sestankov. Spomin je sposobnost shranjevati in ohranjati informacije ter 

jih v prihodnosti obnoviti, ko jih bomo potrebovali (Šešok, 2006). Pomnenje je torej zmožnost 

vkodirati, obdelati in priklicati informacije. Je spretnost, ki je neločljivo povezana z izvajanjem 

na različnih šolskih (npr. aritmetika) in kognitivnih (npr. reševanje problemov) področjih 

(Swanson idr., 2006). 

 

2.2.1 Delovanje spominskega sistema 
 

Predstavila bom delovanje spominskega sistema, ki vključuje več med seboj povezanih 

podsistemov. Najpogosteje se omenja model spomina, ki predpostavlja, da je možno razdeliti 

spomin na senzorni spomin, kratkoročni oziroma delovni spomin ter dolgoročni spomin.  

 

Informacije iz okolja prihajajo v senzorni spomin. Zaznana informacija se lahko nadalje 

procesira v kratkoročni spomin ali propade. Iz senzornega spomina prehaja informacija v 

kratkoročni spomin s pomočjo pozornosti. V kratkoročnem spominu se informacije zadržujejo le 

toliko časa, dokler so pomembne za izvajanje določene naloge. Zaradi poudarjene aktivne vloge 

kratkoročnega spomina so raziskovalci opredelili nov pojem, to je delovni spomin. Kratkoročni 

spomin le zadržuje informacije, delovni spomin pa zadržuje informacije in hkrati z njimi 
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upravlja. Naloga delovnega spomina je predvsem, da usmerja pozornost na pomembne 

informacije in potiska v ozadje nepomembne informacije, skrbi pa tudi za koordinacijo izvajanja 

več nalog hkrati. Iz kratkoročnega (delovnega) spomina informacije prehajajo v dolgoročni 

spomin s pomočjo ponavljanja (Šešok, 2006).  

 

Pozornost in spomin sodita med pomembnejše procese, ki jih je potrebno proučiti v procesu 

diagnosticiranja učnih težav (Magajna, 2004). Predstavila bom nekatere probleme pomnenja, ki 

so značilni za osebe s specifičnimi učnimi težavami in za učne težave pri matematiki.  

 

2.2.2 Motnje pomnenja pri učnih težavah 
 

Med kognitivnimi motnjami, ki ovirajo učenje, se pri specifičnih učnih težavah večinoma 

pojavljajo tudi primanjklaji pomnenja. Pogosto so prisotni problemi pri vkodiranju in hitrem 

poimenovanju črk ali številk. Opaženi problemi vskladiščenja informacij pa bolj odražajo 

primanjklaje v strategijah pomnenja. Sodobne raziskave in longitudinalna preučevanja klinično 

obravnavanih oseb s specifičnimi učnimi težavami so pokazale, da motnje pomnenja vztrajajo v 

obdobje adolescence in v odraslo dobo. Problemi pomnenja predstavljajo osebam s specifičnimi 

učnimi težavami ob povečanih zahtevah po samostojnem delu in strateškem pristopu pogosto 

velike težave. Mnogi mladostniki in odrasli s specifičnimi učnimi težavami si morajo, zaradi 

težav z mehaničnim pomnenjem, pomagati s procesi razumevanja (Magajna, 2004). 

 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki imajo neko obliko primanjklaja delovnega spomina, ki 

vključuje reprezentacijo in manipulacijo informacije v jezikovnem sistemu. Npr. učenec z 

učnimi težavami pri matematiki si pri računanju pomaga s štetjem na prste, kar omogoča 

razbremenitev delovnega spomina (Geary, 2004). Učenci z učnimi težavami pri matematiki 

imajo prizadete sposobnosti delovnega spomina, moteni so zaviralni procesi in hitrost 

procesiranja. Niso pa bili ugotovljeni primanjklaji kratkoročnega spomina, ki pasivno shranjuje 

verbalne in numerične informacije (Passolunghi, 2011).  
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Pri različnih podtipih specifičnih motenj pri matematiki se ugotavljajo tudi različne vrste motenj 

pomnenja. Pri proceduranem podtipu učnih težav pri matematiki je v ospredju predvsem 

primanjklaj v delovnem pomnenju. Za semantični podtip učnih težav pri matematiki so značilne 

težave reprezentacije in priklica aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina. Pri tretjem vidno-

prostorskem podtipu učnih težav pri matematiki pa so prisotne težave s prostorsko reprezentacijo 

numerične informacije in interpretacijo te informacije (Geary, 1994).  

 

2.3 ČAS 
 

Merjenje časa je matematična veščina, ki jo najpogosteje uporabljamo. Karkoli že počnemo, 

vselej to izvajamo v določenem času. Je praktična dejavnost, ki se uporablja v vsakdanjem 

življenju preko različnih dejavnosti, kot je na primer kuhanje, potovanje in jemanje zdravil. 

Hkrati se časovnih merskih enot težko naučimo. Časa ne moremo zaznati, kot lahko dolžino, težo 

in temperaturo. Čeprav ga ne moremo videti, zaznavamo ritem dneva in noči, menjavanje letnih 

časov, dihanje in utripanje srca.  

 

Poznamo dva elementa časa, to sta zaporedje in trajanje. Časovno zaporedje se nanaša na vrstni 

red dogodkov. Trajanje pomeni, koliko časa traja nek dogodek (sekund, minut, malo časa, veliko 

časa) (Charlesworth in Lind, 1990).  

 

Orientacija v času je zavedanje današnjega dne, jutrišnjega, včerajšnjega, datuma, meseca in leta. 

To vključuje pojme časovnih enot, pogostosti in zaporedij (npr. zavedanje vrstnega reda jutranjih 

aktivnosti) ter zmožnost prebrati čas na uri (WHO 2001, 2007 v Janeslatt, 2009). 

 

Upravljanje s časom zahteva višje kognitivne funkcije. Znati upravljati s časom, pomeni 

razvrstiti dogodke v zaporedje in določiti trajanje dogodkom ali aktivnostim (WHO 2001, 2007 v 

Janeslatt, 2009). Pomeni zmožnost vedeti, katere zadolžitve je potrebno narediti, kdaj in koliko 

časa potrebujemo zanje. 
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2.3.1  Vrste časa pri otrocih 
 

Majhni otroci povezujejo čas s tremi stvarmi:  

• osebno izkušnjo; 

• socialnimi dejavnostmi; 

• kulturo (Charlesworth in Lind, 1990).  

 

Otrokova osebna izkušnja se nanaša na njegovo preteklost, sedanjost in prihodnost. Otrok si 

predstavlja sebe kot dojenčka in kot odraslo osebo. Čas, ki je povezan s socialnimi aktivnostmi, 

je lažji za razumevanje in bolj pomenljiv za majhne otroke. Le ti se nagibajo k zaporedju in 

rutinam. Sprememba urnika je za majhne otroke lahko vznemirjajoča. Čas jim predstavlja 

zaporedje predvidljivih dogodkov (npr. ko poje večerjo, gleda risanko, se umije, obleče pižamo 

in se odpravi v posteljo). Tretja vrsta časa je kulturni čas, ki je določen z uro in koledarjem. 

Otrok ga verjetno ne more razumeti, dokler je na konkretni stopnji mišljenja. Kakorkoli že, lahko 

se nauči pojmov, kot so: sekunda, minuta, mesec, ura, imena različnih vrst ur in koledarjev 

(Charlesworth in Lind, 1990).  

 

2.3.2 Merjenje časa 
 

Nekatere razdalje moramo meriti indirektno, ker drugače niso dostopne. Trajanje dogodkov se 

vedno meri indirektno. Med dvema dogodkoma ne moremo postaviti merilne palice. Vse, kar 

lahko naredimo, je, da najdemo pojav, za katerega verjamemo, da se dogaja v rednih intervalih       

(npr. ponavljanje letnih časov ali nihaj nihala) in štejemo, kolikokrat se ponovi med dvema 

dogodkoma. Nikoli ne moremo nazaj in preveriti merjenja. Čas gre dalje, enakih dogodkov ne 

moremo ponoviti. Tako se pri majhnih otrocih počasi razvija pojem časa in sposobnost merjenja 

časa (Williams in Shuard, 1994).  
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2.3.3 Razvoj  pojmovnega razumevanja časa  
 

Raziskave o zavedanju časa in sposobnosti upravljanja s časom pri otrocih in mladostnikih so 

maloštevilne. Deloma zaradi pomanjkanja inštrumentov za merjenje razumevanja pojma časa, 

hkrati se ta veščina sploh ne pričakuje pri otrocih, vse dokler se frontalni del možganov 

dokončno ne razvije v adolescenci ter višje funkcioniranje, kot je načrtovanje, kontrola, hitro 

reševanje problemov ipd. (Woods idr., 2000 v Janeslatt, 2009).  

 

Pri kognitivnem razvoju otroka se poudarja pomembnost razumevanja pojma časa. Izpostavljeni 

sta dve pomembni komponenti, ki ju mora otrok usvojiti pred pojmovnim razumevanjem časa, in 

sicer: 

• zaporedje dogodkov; 

• trajanje časovnih intervalov (Piaget, 1969 v Dickson, 1993).  
 

S prikazovanjem zaporedij ilustracij dogodka (npr. polnitev steklenice ali padec predmeta), ki so 

ga otroci predhodno opazovali, in navodilom po ureditvi ilustracij, so pri otrocih raziskovali 

razumevanje zaporedja dogodkov. Opazili so, da se pri otrocih ta zmožnost ni razvila vse do 

sedmega oziroma osmega leta starosti. Ureditev zaporedja dogodkov zahteva zmožnost 

predstavljanja dogodka in zato tega otroci ne zmorejo, vse dokler ne dosežejo konkretne ravni 

mišljenja. Še težje je razumevanje trajanja časovnih intervalov (Piaget, 1969 v Dickson, 1993). 

Trajanje časovnih intervalov zahteva razumevanje besed »sedaj«, »kasneje«, »prej«, »včasih« in 

stalnost gibanja časa (Greenes, 1979 v Dickson, 1993). Otroci pred osmim letom starosti se 

nagibajo k povezovanju starosti osebe z njeno višino (Piaget, 1969 v Dickson, 1993).  

 

Ames (1946 v Dickson, 1993) je izvedla obširno študijo o razvoju pojma časa med ameriškimi 

otroki z visoko stopnjo inteligentnosti, ki je nastala skozi daljše obdobje opazovanja otrok v 

vrtcu in sistematičnimi intervjuji. Rezultati študije so prikazani v tabeli št. 1. 
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TABELA 1: Stopnje razvoja pojmovnega razumevanja časa  pri otrocih z visoko stopnjo 
inteligentnosti ( Ames, 1946 v Dickson, 1993). 

Starost Značilnosti posamezne stopnje 

18 

mesecev 

Otrok živi v neposredni sedanjosti, ima malo oziroma nič razumevanja preteklosti 

in prihodnosti. Ne more počakati, reagira na besedo »sedaj«. Sledi razumevanja 

časa se kažejo npr. pri čakanju, da se žoga ustavi, preden jo ulovi. 

21 

mesecev 

Še vedno živi v sedanjosti. Počasi začenja razumeti prihodnost. Počaka na 

odgovor »v eni minuti«. Izboljšanje občutka časa se kaže npr. pri zibanju v ritmu 

ali čakanju pri mizi na kozarec soka.  

24 

mesecev 

Opazen je pomemben napredek razumevanja časa. Čeprav še vedno pretežno živi 

v sedanjosti,  začenja uporabljati besede, ki se nanašajo na prihodnost. Počaka na 

odgovor »počakaj«, »kmalu« in »precej kmalu«. Uporablja besede, ki se nanašajo 

na sedanji čas »sedaj«, »danes« in »ta dan«. Ne uporablja specifičnih besed, ki se 

nanašajo na preteklost, ampak začenja uporabljati preteklo obliko glagola, 

večinoma nepravilno. 

30 

mesecev 

Čeprav je otrokovo poznavanje časovnih izrazov še vedno omejeno, je opazen 

pomemben napredek pri uporabi besed, ki se nanašajo na sedanjost, preteklost in 

prihodnost. Pozna več različnih besed za preteklost v primerjavi s prihodnostjo. 

Pretekli čas poimenuje z »včeraj«. Poimenovanje dni v tednu je svobodno. 

36 

mesecev 

Pozna besede za sedanjost, preteklost in prihodnost, čeprav še vedno uporablja 

več različnih izrazov za prihodnost. Pojavljajo se izrazi trajanja, kot so »ves čas«, 

»ves dan« in »za dva tedna«. Veliko uporablja besedo »čas« samostojno ali v 

kombinaciji. Npr. »čas je«, »čas za malico«, »čas za igro« itd. Odgovori na 

vprašanja, kot so: koliko je star, kdaj gre v posteljo, kaj bo delal jutri, pozimi.  

42 

mesecev 

V enaki meri uporablja izraze za preteklost, prihodnost in sedanjost. Pravilno 

uporablja pretekle in prihodnje oblike glagolov. Opazen je kvalitativen napredek v 

uporabi časovnih izrazov. Uporablja nove načine izražanja zaporedij in navad 

(npr. »ob petkih«).  

48 

mesecev 

Nadaljuje s svobodno uporabo izrazov za preteklost, sedanjost in prihodnost. 

Besedo »mesec« uporabi v različnih kontekstih, prav tako pravilno uporabi izraza, 
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kot sta »prejšnje poletje« in »naslednje poletje«. Razume časovno zaporedje 

dogodkov dneva. 

5 let Pove, kateri dan je danes, v ustreznem zaporedju poimenuje dneve v tednu in 

pravilno pove, kateri dan je za nedeljo. Zna napovedati, koliko bo star naslednji 

rojstni dan. 

6 let Pojavi se razumevanje štirih letnih časov in povečano znanje trajanja dogodkov. 

7 let Otrok poimenuje letni čas, mesec in posamezne ure. Ne razume širšega koncepta, 

katero leto je sedaj. 

8 let Pravilno pove, kateri čas kaže ura, sedanje leto in današnji datum. Kaže 

razumevanje bolj splošnega koncepta z odgovorom na vprašanje »kaj pomeni 

čas?« 

 

Eden izmed glavnih problemov Amesove študije je, da otrok lahko uporablja različne časovne 

izraze, čeprav nima razumevanja pojma časa (Lovell, 1966 v Dickson, 1993). 

 

2.3.4 Učenje časovnih merskih enot 
 

Razumevanje časovnih merskih enot se razvija preko izkušenj in konkretnih dejavnosti otrok. 

Učenje časovnih merskih enot poteka preko treh dejavnosti (Charelsworth in Lind, 1990): 

• naturalistične dejavnosti; 

• neformalne dejavnosti; 

• strukturirane dejavnosti. 

 

Naturalistične dejavnosti so vsakodnevne aktivnosti. V organiziranem okolju otroci razvijajo 

občutek za časovna zaporedja dnevnih aktivnosti in njihovo trajanje. Pomembno je podkrepiti 

posamezne dejavnosti z ustreznimi časovnimi izrazi. Preko neformalnih dejavnosti otroci 

opazujejo in posnemajo model, preden razumejo pojem časa v celoti. V pomoč se uporabljajo 

dnevni urniki dejavnosti. Z usmerjanjem pozornosti otrok na urnik in vprašanji, kaj sledi oziroma 

bodo delali sedaj, razvijamo zavedanje zaporedja dogodkov. Strukturirane dejavnosti vključujejo 
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nadaljevanje zaporedja s kroglicami, kockami ali drugimi predmeti, zgodbe z zaporedji, 

strukturirano delo s koledarjem in uro (Charelsworth in Lind, 1990).   

 

Najpomembnejše je, da otrok postopoma prehaja skozi različne faze razvoja matematičnih 

pojmov, od osebne do formalne izkušnje v resničnih, vsakdanjih situacijah (Aubrey, 1995).  

 

2.3.5 Branje ure 
 

Poznavanje ure ni tako enostavno za vse učence, kot včasih predvidevajo učitelji. Težavnost je v 

številu diskriminacij, ki jih morajo narediti učenci pri branju časa na (analogni) uri.  

 

Za zmožnost odčitati čas na analogni uri je potrebno razlikovati:  

• smer gibanja kazalca; 

• minutni in urni kazalec; 

• minute (niso označene na uri) od ur (predstavljajo jih števila na uri); 

• pojme, npr. kdaj uporabiti »čez« ali »do« (Stein idr., 2006). 

 

Zgoraj naštete diskriminacije povzročajo težave, kadar niso ustrezno naučene, še posebno pri 

učencih z nižjimi izobraževalnimi dosežki. Najpogostejše napake pri branju časa na uri so: 

• pravilno prebrana ura, minutam je dodanih 5 minut (npr. 8:40 prebere kot 8:45); 

• zamenjava urnega in minutnega kazalca ( namesto 20 minut čez 2, reče 10 minut čez 4); 

• uporaba pojma »čez«, namesto »do« (npr. 50 minut čez 8) (Stein idr., 2006). 

 

Branje ure vključuje uporabo dveh merskih enot: ur in minut. Preden bodo učenci obvladali obe 

enoti hkrati, bodo sposobni identificirati položaj minutnega kazalca na začetku in ob koncu ure 

(opazijo, da se veliki kazalec vrne na isto mesto ob koncu ure) ter premik malega kazalca na 

naslednjo število. Digitalno uro je učencem veliko lažje prebrati kot analogno. Če digitalno uro 

predstavimo ob analogni, bodo učenci lažje razumeli vsak korak minutnega in urnega kazalca 

(Williams in Shuard, 1994).  
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Ko učenec zmore povedati, kateri čas kaže ura, to ne odraža razumevanja pojma časa. Nekdo 

lahko bere oznake brez razumevanja, kaj pomeni ta oznaka (Lovell, 1996 v Dickson, 1993). 

Nekateri učenci s težavami procesiranja časa se lahko naučijo branja ure, kljub temu ne zmorejo 

pravočasno zaključiti s trenutno dejavnostjo in nadaljevati z naslednjo (Sandberg in Hellstrom, 

2000 v Janeslatt, 2009).  

 

Kakorkoli učence lahko naučimo povedati, kateri čas kaže ura in operirati s časom, preden imajo 

pojmovno razumevanje časa, se lahko le-to naglo izboljša. Med učenjem poznavanja na uro 

razvijamo razumevanje pojma časa in veščino merjenja časa (Kerslake, 1975 v Dickson, 1993).  

 

Učence moramo učiti poznavanja ure in se pri tem zavedati, da »ura je pet« ne pove, ali je jutro, 

večer in kateri dan v tednu je. Učenci morajo razumeti nepretrgano naravo časa (Dickson, 1993). 

 

2.3.6 Tabelaričen prikaz časa 
 

Pogosto smo soočeni z branjem časa v tabeli. Takšen način prikaza je na primer pri avtobusnem 

voznem redu, koledarju, tv sporedu itd. Malo je raziskav glede tega, kako učenci razumejo 

trajanje pri takšnem načinu predstavitve.   

 

Prvič je APU (1980) raziskala zmožnost branja koledarja za mesec februar. Ugotovili so, da  

92% enajstletnikov zmore prebrati, kateri dan v tednu je prvi februar. Na vprašanje, kateri dan v 

tednu je prvi marec, je pravilno odgovorilo 78 % enajstletnikov. Kar 95 % enajstletnikov je 

pravilno ugotovilo, da koledar ne predstavlja prestopnega leta ter navedli kot razlog, da februar 

nima 29 dni (Dickson, 1993).  

 

V nadaljevanju je APU (1980) raziskala zmožnost branja voznega reda pri petnajstletnikih. Na 

vprašanje o prihodu posameznega vlaka je 80 % petnajstletnikov uspešno odgovorilo, toda manj 

kot polovica petnajstletnikov je pravilno izračunala čas potovanja  (Dickson, 1993).  

 

Tovrstne raziskave ne poročajo o zmožnosti merjenja časa, temveč o zmožnosti branja urnikov in 

računanja s časovnimi merskimi enotami. 
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2.3.7 Računanje s časovnimi merskimi enotami 
 

Računanje s časovnimi merskimi enotami zahteva uporabo novih pretvornikov, kot so 7, 12, 24 

in 60.  

 

Računanje z urami in minutami je precej drugačno od običajnega decimalnega sistema ter ostalih 

sistemov merskih enot. Učenci potrebujejo ustrezno poučevanje za obvladovanje pomembnih 

aritmetičnih veščin, potrebnih za računanje časovnih intervalov (Williams in Shuard, 1994). 

 

Preden bodo učenci zmožni seštevati in odštevati časovne intervale, morajo biti zmožni zapisati 

čas v digitalni obliki (npr. 10:35). Z zapisom sekvenc petih minut (5, 10, 15 … 55, 60) okrog 

običajne ure s kazalci vadijo digitalen zapis ure. Učenci morajo za določanje začetka in konca 

neke dejavnosti ter za primerjanje dveh intervalov obvladati seštevanje in odštevanje časovnih 

merskih enot. Uporaba kuhinjskega odštevalnika časa za določanje trajanja v kombinaciji z uro, 

ki prikaže rezultat seštevanja in pomaga preveriti pravilnost izračuna, bo učencem v pomoč pri 

računanju z urami in minutami. Npr. kolač se peče 25 minut, sedaj je ura deset minut do 

dvanajstih. Odštevalnik časa nastavimo na 25 minut ter izračunamo čas, ko bo peka kolača 

končana. Učenec bo verjetno pravilno izračunal, da bo čez 10 minut ura 12 ter dodal še 15 minut 

in določil čas zaključka peke. Odštevalnik časa bo preveril pravilnost izračuna, ko bo ob 12:15 

zazvonil (Williams in Shuard, 1994).     

 

2.4 RAZUMEVANJE ČASA OSEB S TEŽAVAMI USVAJANJA 

ČASOVNIH MERSKIH ENOT 
 

Pojem časa je izredno kompleksen in pogosto napačno razumljen. Večina izmed nas časa ne 

razume dovolj na univerzalni oz. globalni ravni, toda dovolj, da zmoremo z njim operirati v 

vsakdanjem življenju. Slabše razumevanje časa močno vpliva na posameznikovo življenje. Čas 

je vsepovsod, karkoli že počnemo, vselej to počnemo v določenem času. Vse dejavnosti so pod 

vplivom časa. Tako se osebe s slabšim razumevanjem časovnih merskih enot vsakodnevno 

spopadajo s stresom in frustracijami (Attwood, 2009). Od nas se vsak dan zahteva, da pridemo 
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pravočasno v šolo ali na delovno mesto. Zapomniti si moramo starost in rojstne datume 

družinskih članov in prijateljev, pomembne obletnice in datume različnih dogodkov. Vsak dan 

smo soočeni z branjem časa z ure, z branjem tv sporedov, voznih redov in koledarja.  

 

Raziskave o zavedanju pojma časa in zmožnosti upravljanja s časom pri otrocih in mladostnikih 

z različnimi primanjklaji so skromne (Eisler, 2003; Owen in Wilson, 2006 v Janeslatt, 2009). 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju pogosto kažejo težave v povezavi s časovno orientacijo in 

upravljanjem s časom. Ne glede na to je presenetljivo malo raziskav o sposobnosti upravljanja s 

časom pri osebah z motnjo v duševnem razvoju (Davie et.al, 2002; Owen in Wilson, 2006 v 

Janeslatt, 2009).  

 

Za nekatere osebe je čas brez pomena. Veliko učencev ne pozna na uro. Še več je tistih, ki 

zmorejo prebrati, kateri čas kaže ura, toda te informacije ne znajo uporabiti v vsakdanjem 

življenju (Janeslatt, 2009). Primerjava učencev z in brez učnih težav je pokazala, da učenci s 

tipičnim razvojem veliko bolje ocenjujejo svojo avtonomnost in sodelujejo pri vsakodnevnih 

aktivnostih, kot pa učenci z učnimi težavami (Eriksson in Granlund, 2004 v Janeslatt, 2009). 

Zmožnost razumevanja časa je en in isti konstrukt za učence brez razvojnih težav in za veliko 

večino učencev z različnimi kognitivnimi primanjklaji. Razvoj te zmožnosti je razvijajoč se 

proces, z različnimi izražanji, vse od rojstva do poznega otroštva (Janeslatt, 2009).  

 

Večina oseb s težavami usvajanja časovnih merskih enot ima diskalkulijo ali disleksijo. Pogost 

vzrok so težave s kratkotrajnim ali delovnim spominom (Attwood, 2009).  

 

Odrasli s specifičnimi učnimi težavami imajo težave z izpolnjevanjem zahtev in pričakovanj, 

povezanih z načrtovanjem, z organizacijo in z učinkovitim funkcioniranjem v domačem in 

delovnem okolju. Zanje je velik problem načrtovanje vsakodnevnih obveznosti, tako pogosto 

pozabijo na dogovorjene termine ali zamudijo (Magajna, 2010).  

 

Podrobneje si oglejmo nekatere probleme otrok, mladostnikov in odraslih oseb z učnimi 

težavami pri vsakodnevnem spopadanju s časovnimi merskimi enotami.   
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2.4.1 Doživljanje časa oseb z diskalkulijo 
 

Osebe z diskalkulijo imajo na splošno normalne intelektualne zmožnosti, težave imajo s 

specifičnimi kognitivnimi procesi. Problemi se kažejo pri določenem tipu mišljenja. To se še 

posebej opaža pri matematiki ter tako v vsakdanjem življenju kot pri ostalih šolskih predmetih.  

 

Naštejmo nekaj znakov oseb z diskalkulijo, ki med drugim vplivajo tudi na slabšo časovno 

orientacijo: 

• Težave z vidno-prostorsko orientacijo: 

o pri branju zamešajo med sabo podobna števila (npr. 6 in 9, ter 3 in 8); 

o berejo števila v napačno smer (npr. namesto 21 preberejo 12); 

o števila nepravilno zapišejo, obrnejo ali zavrtijo.  

 

• Problemi razumevanja konceptov in simbolov: 

o težave z razumevanjem konceptov števil, kot »malo, več, največ« ter kvantitativnih 

meritev; 

o težave z razumevanjem koncepta »količine«, ko so števila uporabljena v povezavi z 

enotami za označevanje merskih količin (npr. 100 let); 

o problemi z razumevanjem odnosov med posameznimi merskimi enotami (npr. med 

sekundami in minutami); 

o težave s praktično uporabo matematičnega znanja (npr. Maja ima 9 minut do šole, Rok 

živi še enkrat dlje. Koliko minut porabi Rok, da pride v šolo?). 

 

• Problemi s številskimi zaporedji in matematičnimi dejstvi: 

o težave z ureditvijo števil po velikosti; 

o slab spomin za osnovna aritmetična dejstva (npr. poštevanko); 

o težave s štetjem nazaj, v zaporedju (npr. po 5 minut). 

 

• Problemi, povezani s kompleksnim razmišljanjem in prožnostjo: 

o rigidnost mišljenja, ki se kaže v nezmožnosti izbrati ustrezno strategijo pri reševanju 

problemov ter pri spremembi načrta reševanja; 
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o problemi z delanjem ustreznih sodb, na primer ocenjevanjem merjenja; 

o težave z načrtovanjem reševanja nalog, zadolžitev; 

o težave s prehodom od konkretne ravni mišljenja na bolj abstraktno raven, kar se kaže kot 

težava prehoda od konkretnih objektov na matematične simbole (Adler, 2001). 

 

Oseba z diskalkulijo, ki je avtorica knjige Matematične rešitve navaja da, doživlja čas kot veter, 

vendar še veliko bolj nedostopno. Veter lahko vidimo, slišimo in čutimo, toda časa ne moremo 

ne videti, slišati in čutiti. Lahko samo merimo njegovo minevanje z zahajanjem sonca in z 

uporabo inštrumentov, ki merijo čas. Poleg tega zahajanje sonca ni tako zanesljivo merilo. Dan 

ima vedno 24 ur, toda dnevi so krajši pozimi in daljši poleti. Minevanje časa lahko zaznamo z 

odraščanjem majhnega otroka ali z gubami na obrazu starejše osebe. Te spremembe pa se 

dogajajo tako počasi, da osebam z diskalkulijo ne pomagajo pri razumevanju manjših časovnih 

enot (sekund, minut in ur) ali pri resničnem razumevanju časa (Poustie, 2000).  

 

2.4.1.1 Učenci z diskalkulijo  

Učenca z diskalkulijo običajno prepoznamo v razredu po težavah: 

• branje časa na analogni uri,  

• razumevanje pojmov, ki se nanašajo na čas (Poustie, 2000). 

 

Običajno nastopijo težave, ko otrok ne zmore povedati, kateri čas kaže (analogna) ura. Za osebe 

z diskalkulijo je tipično, da so imele ali imajo težave z učenjem poznavanja na uro. Navsezadnje 

so se lahko naučili prebrati čas na uri, toda za usvojitev te veščine so porabili veliko več časa in 

truda. Za nekoga, ki zlahka prebere čas na analogni uri, se zdi to povsem nerazumljivo. Toda ta 

veščina zahteva različne zmožnosti. Najprej moramo ugotoviti kot in smer gibanja kazalcev, nato 

moramo izračunati, kateri je dejanski čas. Ura nam ne pove, ali je deset minut do osmih zjutraj 

ali zvečer. Zmožnost branja ure zahteva ustrezno vidno zaznavanje, dober delovni spomin in 

razumevanje jezika. Za veliko oseb z diskalkulijo je lažje branje digitalne ure, kjer se čas 

enostavno prebere od leve proti desni (npr. 10:40). Digitalna ura pa nam ne pove, da je ura 

dejansko dvajset minut do enajstih. To interpretacijo moramo narediti sami (Adler, 2001). 
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Pri učenju branja časa na uri je vključenih veliko veščin: prostorske sposobnosti, branje arabskih 

in rimskih števil, razumevanje 24-urne ure, interpretacija podatka oz. simbola – čas, ki ga kaže 

analogna ura je različen od časa na digitalni uri (Poustie, 2000).  

 

Učenci z diskalkulijo težko razumejo uporabo števil v povezavi z določeno količino pri merjenju 

(npr. 60 let) in odnose med posameznimi merskimi enotami. Zanje je velik problem reševanje 

besedilnih nalog ter praktična uporaba časovnih merskih enot. Težave imajo z branjem časa v 

tabeli (npr. urnika, voznega reda). Težave s časovno orientacijo vodijo v resne probleme, ko se 

od učenca zahteva, da si sam načrtuje urnik šolskih obveznosti in ostalih dejavnosti. Tako ne 

dokončajo zadolžitev v dveh dneh, temveč šele v dveh tednih. Za vse učence, tudi za tiste brez 

diskalkulije, je običajna presoja, da imajo več časa na razpolago. Toda, oseba z diskalkulijo ima 

tipične težave z določitvijo, v kakšnem zaporedju naj dokonča zadolžitev.  Kakorkoli, težave z 

upravljanjem časa niso omejene na probleme z načrtovanjem domačih nalog. Odražajo se pri 

vsakem načrtovanju, celo pri najbolj osnovnih aktivnostih, kot je pospravljanje sobe. Veliko 

učencev z diskalkulijio potrebuje dobro oblikovano strukturo v vsakdanjem življenju (Adler, 

2001). 

 

2.4.1.2 Mladostniki in odrasle osebe z diskalkulijo 

V adolescenci osebe z diskalkulijo nimajo težav samo z branjem ure, veliko jih ima probleme s 

časovno orientacijo (vedeti, kateri dan je, mesec itd.). To se lahko izraža kot nezmožnost oceniti 

dolžino ure ali dneva. V tem primeru se pojavijo težave z načrtovanjem, opravljanjem 

vsakodnevnih aktivnosti in pomnjenjem pomembnih sestankov. Težave s časovno orientacijo so 

pogosto povezane s slabim razumevanjem zaporedja dogodkov (Adler, 2001).  

 

Težave oseb z diskalkulijo, ki vplivajo na slabše funkcioniranje v vsakdanjem življenju in ne le 

pri matematiki, so:  

• problemi z vizualizacijo ali predstavljanjem lokacije števil na običajni (analogni) uri; 

• pomnjenje urnikov ter preteklih ali prihodnjih dogodkov, nezmožni so slediti času, lahko 

kronično zamujajo; 

• pomnjenje zgodovinskih dejstev, letnic in datumov; 

• uporaba koledarja (Newman, 1998). 
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Veliko oseb z diskalkulijo ima slab spomin. Ne pozabijo samo, kaj so želeli narediti, temveč tudi 

na pomembne sestanke, ko so bili dogovorjeni z drugimi osebami (Adler, 2001).  

 

Odrasle osebe z diskalkulijo si težko zapomnijo svojo starost, starost družinskih članov, 

obletnico poroke, datume rojstva otrok ipd. Lahko si napačno zapišejo uro in datum sestanka ali 

označijo napačen datum na koledarju. Tako zamudijo pomembne sestanke, pridejo prezgodaj ali 

prepozno. Kot starši težko poskrbijo, da pride učenec pravočasno v šolo. Vsak dan jih spremljajo 

težave načrtovanja časa za pripravo in kuhanje hrane. Težko ustrezno načrtujejo čas, da so vse 

sestavine pripravljene istočasno (Poustie, 2000).  

 

Zmožnost racionalnega odločanja je nujna za vse običajne aktivnosti v vsakdanjem življenju, ni 

omejena zgolj na matematične naloge. Vsak dan se vprašamo neskončno mnogo vprašanj, kot so: 

kaj lahko naredim v eni uri, kdaj bom prišel domov, kdaj naj začnem pripravljati kosilo (Adler, 

2001). 

 

Če povzamemo, osebe z diskalkulijo potrebujejo veliko podpore in pomoči v vsakdanjem 

življenju, saj nimajo samo težav pri matematičnih nalogah, temveč z načrtovanjem, opravljanjem 

hobijev in socializacijo s prijatelji v prostem času (Adler, 2001).  

 

2.4.2 Osebe z disleksijo in razumevanja časa 

 
Disleksija prizadene predvsem usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Kognitivne 

težave, ki spremljajo nevrološke razlike, lahko vplivajo tudi na organizacijske spretnosti, na 

sposobnost računanja ter spoznavne in čustvene sposobnosti. Disleksijo lahko povzroči 

kombinacija težav na področju fonološkega procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega 

poimenovanja, operiranja z zaporedji ter težav pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin 

(What is dyslexia?, 2011).  

 

Vidno motorične težave in slabše vidno prostorske težave, ki so pogosto prisotne pri disleksiji, 

vplivajo na težave pri branju analogne ure. Branje običajne ure s kazalci zahteva usklajeno 

gibanje oči (Poustie, 2000).  
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Težave odčitavanja časa na analogni uri so povezane s šibko prostorsko orientacijo. Kadar ima 

težave pri ločevanju smeri levo, desno, gor in dol, ima podobno težavo z razlikovanjem šest in 

devet ter ločevanjem med ura je petnajst do dvanajstih ali petnajst čez dvanajst (Greenes, 1979 v 

Dickson, 1993).  

 

Pravilno prebrati in razumeti čas na (analogni) uri, ne predvideva le ustrezne vidno-prostorske 

zmožnosti in vidno-motorične koordinacije.  

 

Ustrezno razumevanje časa zahteva pravilno razumevanje besed. Jezik, ki ga uporabljamo pri 

času, je pogosto zavajajoč, npr. rečemo, da je ura »pet čez eno« in napišemo 1:05 (Chinn in 

Aschraft, 2007).  

  

Težave oseb z disleksijo na področju časovne orientacije so: 

• slabše načrtovanje, organizacija in upravljanje s časom; 

• pomnjenje številskih dejstev (Kavkler idr., 2010).  

 

Eden izmed glavnih problemov oseb s težavami kratkotrajnega in delovnega spomina je v celoti 

obvladovati pojem časa. Težave s spominom se lahko pojavljajo samostojno ali v povezavi z 

diskalkulijo oziroma disleksijo. V obeh primerih se lahko pojavljajo težave pri branju ure, 

razumevanju voznega reda, težave z zapomnitvijo zaporedja mesecev in letnih časov.  

 

2.4.3 Zaznavanje časa oseb z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ter oseb z 

motnjo avtističnega spektra 
 

Osebe z motnjo avtističnega spektra in motnjo pozornosti in/ali hiperaktivnostjo imajo probleme 

pri zaznavanju časa. Imajo slabši občutek za čas. Slabo načrtujejo vsakodnevne obveznosti in 

izrabljajo svoj čas. Ne zmorejo pravilno oceniti časa, ki ga bodo potrebovali za dokončanje neke 

naloge ter koliko časa jim je ostalo, da dokončajo zadolžitev. Pogosto imajo lahko težave s 

predstavljanjem vrstnega reda aktivnosti in določitvijo prioritet. Te osebe imajo slabo časovno 

orientacijo (Janeslatt, 2009).  
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2.5 POMOČ UČENCU Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI 

RAZUMEVANJU ČASA 
 

Obvladanje kateregakoli področja matematike je odvisno od obvladovanja pripadajočega 

pojmovnega in proceduralnega znanja tega področja, ki omogoča in podpira reševanje 

matematičnih problemov. Osnovne pojme moramo učencem predstaviti po različnih 

komunikacijskih poteh ter na različne načine: 

• verbalno (z opisovanjem dejavnosti, razlago pojma itd.); 

• z ustreznimi življenjskimi izkušnjami (npr. skoki, ki jih učenec izvaja eno minuto, da 

dojame trajanje minute), 

• s tridimenzionalnimi pripomočki (od naravnega do strukturiranega materiala); 

• s slikovnim materialom; 

• z napisanimi simboli (besedami ali števkami) (Kavkler, 2007). 

 

Učenci morajo biti aktivni in sami zgraditi matematično znanje. Učitelj mora priskrbeti primeren 

material in socialni kontekst znotraj katerega je material predstavljen, tako bo učenec sam zgradil 

matematično znanje. Nekatere procedure in enačbe morajo biti naučene in jih je potrebno vaditi. 

Za obvladanje matematičnega znanja je potrebno oboje: mehanične veščine (procedure) in 

pojmovno razumevanje (Geary, 1994).  

 

Čas je nedosegljiv za učence, ker ga ne morejo videti, čutiti in prijeti. Kakorkoli, z njim so 

soočeni vsak dan. Smiselno je, postaviti najbolj pomembna časovna zaporedja, ki jih učenci vsak 

dan srečujejo, na plakat in jih vizualno predstaviti. V pomoč jim bo, če bomo časovna zaporedja 

povezali z dogodki in dejavnostmi iz njihovega življenja (Heuvel-Panhuizen in Bujs, 2008).  

Čas lahko obravnavamo kot linearni proces. Trajanje se lahko prikaže na merilni črti kot teža in 

volumen. Praktično je to pogosto ravna ali krožna linija, ki izraža ciklično naravo mnogih 

časovnih procesov. Merjenje časa vključuje dva glavna vidika: določanje časovnega trajanja (tj. 

količina časa med dvema danima momentoma) in določanje točke v času; del dneva, teden, leto  

(Heuvel-Panhuizen in Bujs, 2008).  
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2.5.1 Usvajanje časovnih merskih enot 
 

Usvajanje časovnih merskih enot pri učencih s težavami razumevanja pojma časa je drugačno od 

tradicionalnega pristopa. Potrebno je razdeliti čas in ga zgraditi od začetka. Na vsaki stopnji 

učenja pojem časa povežemo z življenjskimi izkušnjami posameznika. Najprej učencu 

predstavimo časovne pojme, ki so zanj bolj pomenljivi (od delov dneva, tedna, letnih časov…) 

ter nazadnje učimo učenca branja ure. Ura, vozni redi, urniki so za učenca brez pomena, če nima 

pojmovnega razumevanja časa (Attwood, 2009).  

 

Gremo postopoma preko različnih časovnih obdobij. Začeti s sekundami in končati s stoletji ni 

najboljši možni način učenja časovnih merskih enot. Bolje je delati z bolj pomenljivimi enotami, 

kot sta npr. jutro in nedelja (Attwood, 2009). 

 

2.5.1.1  Deli dneva 

Vsak del dneva povežemo z življenjsko izkušnjo: 

• učenca vprašamo,  kaj je delal danes in odgovore zapišemo na kartice;  

• odgovore razdelimo v štiri skupine: jutro, dopoldne, popoldne in zvečer;  

• podrobneje razčlenimo vsak del dneva, začnemo z  jutrom; 

• sprašujemo učenca, kaj počne npr. zjutraj, kako ve, da je jutro in kdaj se začne jutro (ta 

vprašanja imajo možnih več različnih odgovorov, večino časa sprejmemo vsak odgovor, 

ki nam ga posameznik poda); 

• od tu naprej gremo na zaporedje jutranjih aktivnosti, skušamo jih našteti čim več in 

razvrstiti v ustrezno zaporedje (s tem se ukvarjamo nekaj dni, nato gremo na ostale dele 

dneva); 

• ko gremo skozi vse dele dneva, jih razvrstimo po vrsti (Attwood, 2009).   

 

2.5.1.2 Teden 

Učenje dni v tednu: 

• na kartice zapišemo imena posameznih dni v tednu; 

• učenec jih razvrsti v ustrezno zaporedje; 
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• posameznim dnevom lahko dodamo tipične značilnosti, spodbudimo k razmišljanju z 

vprašanji – npr. Kaj je značilno za nedeljo? (Attwood, 2009). 

 

Teden vizualno predstavimo tako, da krog razdelimo na sedem delov,  posamezen del opremimo 

z imeni dni, s slikami dogodkov in situacijami, ki so povezani z učenčevimi življenjskimi 

izkušnjami (Heuvel-Panhuizen in Bujs, 2008).  

 

Po tednih gremo na letne čase, nato mesece in dneve v mesecu. Od tu gremo na minute, sekunde 

in ure, sledijo leta, tedni, desetletja in stoletja, ter nazadnje učenje branja ure. Med učenjem se 

stalno ponavlja in povezuje posamezne časovne merske enote z vsakdanjimi izkušnjami 

(Atwood, 2009). 

 

2.5.1.3 Meseci in letni časi 

Mesece predstavimo z uporabo koledarja. Na mesečnem koledarju se vidijo dnevi v mesecu, 

število celih tednov ter na kateri dan v tednu je določen datum. Na mesečnem koledarju 

obkrožamo pomembne datume (npr. rojstnih dni) ter določimo, na kateri dan v tednu pride 

posamezen datum. Nekateri učenci ne bodo sposobni določiti dneva v tednu. Za veliko učencev 

bo lažje, če začnemo s prvim datumom v mesecu, določimo dan in enako nadaljujemo za 

naslednje datume (Heuvel-Panhuizen in Bujs, 2008). 

 

Osebi zastavimo nekaj vprašanj o mesecih, ki so povezani z življenjskimi situacijami (npr. kateri 

mesec imaš rojstni dan, kdaj je božič itd.). Po oceni predznanja učimo mesece v povezavi z 

letnimi časi. Kljub temu da se posamezni letni časi začnejo določen dan v mesecu, to 

poenostavimo. Za osebe, ki imajo težave z usvajanjem koncepta časa, je dovolj zahtevno usvojiti 

splošno umestitev posameznih mesecev v določen letni čas (Atwood, 2009).   

 

2.5.1.4 Dnevi v mesecu 

Ko otrok usvoji mesece, ga vprašamo, kako dolg je posamezen mesec oziroma koliko dni šteje 

vsak mesec. Število posameznih dni v mesecu si naj otrok pogleda na koledarju. Število dni v 

mesecu si lahko zapomnimo s pomočjo rime (Attwood, 2009).  
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Dni 30 ima september, 

april, junij in november. 

Vsi drugi en dan več. 

Le februar jih šteje manj, 

28 dni ima, 

 a se mu vsake 4 leta, 

kar tako en dan doda.  

 (Attwood, 2009) 

 

Ko učenci usvojijo pojme dan, teden in mesec, jim priskrbimo stenski koledar. Na koledarju naj 

sledijo rojstnim dnevom ali ostalim dogodkom s prečrtavanjem ali trganjem preteklih dni. 

Vsakodnevne obveznosti, vključno s popoldanskimi aktivnostmi, naj otroci beležijo na stenskem 

koledarju (Grose, 2011).  

 

2.5.1.5 Minute in sekunde 

Pogosto so učenci prvič soočeni s časovnim trajanjem pri pojmih ura, pol ure in četrt ure, toda 

primerneje bi bilo začeti s sekundami in minutami.  

 

Sekunde in minute so učencem veliko bolj dostopne kot enote merjenja časa v primerjavi z uro, 

ker so zmožni krajše koncentracije in pozornosti (Janeslatt, 2009).  

 

Za učence bo privlačneje, če bomo uporabili nestandardizirane pripomočke za merjenje časa. Z 

različnimi dejavnostmi in načini merjenja lahko pomagamo razviti pojem trajanja dogodkov. 

Otroci lahko sami izdelajo peščene, vodne in svečne ure. S pomočjo štoparice lahko ugotovimo 

dolžino časa, ki ga meri izdelana ura. Otroci naj ugotavljajo, do katerega števila lahko preštejejo, 

preden zgori sveča ali koliko kock lahko postavijo v vrsto, preden steče voda (Kavkler, 2004).  

Primerjajo naj količino pretresene vode, peska in tako vidijo daljši čas (kjer je več pretresene 

količine). Pri razumevanju trajanja sekunde in minute je otrokom v oporo štetje. Različne 

časovne merske enote morajo biti  povezane med seboj in predstavljene v razmerju ene do druge 

(Thyer in Maggs, 1994). Ko učenci usvojijo trajanje sekunde in minute, sledi ocenjevanje 

trajanja dogodkov. 
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Ocenjevanje je priložnost za diskusijo in kritično razmišljanje. Učenci se slej ko prej zavejo, da 

ocenjevanje ni enako ugibanju, temveč metoda, s katero mislimo o problemu in možnih rešitvah 

(Boucher, 1998).  

 

Učenje časovnih merskih enot torej poteka preko treh tipov dejavnosti. Na primer, čas lahko 

merimo s štetjem in z uporabo nestandardiziranih ali standardiziranih merskih inštrumentov, kot 

so peščene ure, odštevalniki časa, štoparice in (digitalne) ure. Ob tem razvijamo dober občutek 

za čas in učenje branja časa z ure. 

 

2.5.1.6 Leta, desetletja in stoletja 

Čas v povezavi z uro, koledarji, dnevi in meseci je dobra osnova za daljša časovna obdobja, kot 

so leta, desetletja in stoletja. Časovne premice, ki prikazujejo manjše enote (dneve, tedne ali 

mesece) so učencem v pomoč pri razumevanju daljših obdobij, ki jih obravnavajo pri zgodovini. 

Desetletje pomagamo učencem razumeti tako, da izdelajo svojo časovno premico. Učenci svoje 

fotografije iz otroštva (rojstvo, 1 leto, 2 leti …) vzporedno nalepijo na trak iz kartona. Ob slikah 

lahko zapišejo komentarje ali pripovedujejo zgodbo. Slike se postavijo vodoravno ali navpično 

na časovno premico z označenimi leti (Fleeg, 2010).  

 

2.5.2 Učenje ure 
 

Učenje branja ure poteka preko treh stopenj: 

1.  Učimo veščine, potrebne za branje ure, in prebrati čas kot nekaj minut čez uro. 

2.  Učimo alternativne načine branja ure (v digitalni obliki ter z uporabo izrazov, kot so 

četrt, pol). 

3.  Branje časa kot minut do ure. (Stein idr., 2006)  

Na modelu za učenje branja ure naj bodo označene vse minute in prikazane v dveh delih. 

Začetek na vrhu in do polovice 0–30, kjer je napis »čez«, ter nato od 30–0 z napisom »do«. 

Učenec ne zmore uspešno uporabljati termina »do« in »čez«, če so minute na uri označene od   

0– 60. V tem primeru bo prebral 15 minut do kot 45 minut do (Poustie, 2000).  
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Pred učenjem poznavanja na uro mora učenec znati šteti po pet ter nato po ena naprej, kar mu 

omogoča prebrati minute. Smer gibanja kazalcev je možno učiti z dopolnjevanjem manjkajočih 

števil na številčnici ure (Stein idr., 2006).  

 

Učenci vidijo premikanje kazalcev od ene do druge ure in povežejo to gibanje s časovnim 

trajanjem dogodka. S premikanjem kazalcev od ure do ure učenci usvojijo zaporedje ur. Pred 

učenjem minut predstavimo ulomke (polovice in četrtine) z merjenjem dolžine ali mase in s 

krožnim prikazom. Kasneje štejejo minute po deset, pet in po ena (Williams in Shuard, 1994).  

 

Prebrati čas na uri je komaj prvi korak pri kompleksnem kognitivnem procesu, ki je potreben za 

uporabo informacije, ki jo nudi ura, v vsakdanjem življenju (Janeslatt, 2009).  

 

2.5.3 Časovni besedni problemi 
 

Pri reševanju besedilnih nalog so nam v pomoč slikovni prikazi. Časovne besedne probleme 

lahko rešujemo s pomočjo risanja ure kot številske črte ali z uporabo dolžinske časovne črte 

(Chinn in Aschroft, 2007). 

 

Primera časovnega besednega problema: 

a)  Če začnemo potovanje ob devetih zjutraj in potujemo 10 ur, kdaj pridemo do cilja? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 1: Uporaba ure kot številske črte (Chinn in Aschroft, 2007). 
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b) Potovanje začnemo ob 8:45 in potujemo 2 uri in 37 minut. Kdaj pridemo na cilj? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.6 POMOČ PRI UPRAVLJANJU S ČASOM  
 

Živeti brez razumevanja časa je podobno, kot biti bralno nepismen. V današnji družbi, ki je 

močno odvisna od časa, so tisti z omejenimi zmožnostmi obvladovanja časa odvisni od drugih in 

potrebujejo več pomoči. Brez ustrezne podpore imajo težave pri upravljanju dnevnih dejavnosti, 

kar lahko vpliva na njihovo kvaliteto življenja.  

 

Dobro upravljanje s časom pomeni učinkovito izrabiti svoj čas, pravočasno zaključiti z 

določenim opravilom in doseči zastavljen cilj. Uspešni moramo biti pri doseganju posameznih 

časovnih rokov in razporeditvi časa, ki ga posvetimo sebi, družini, šoli, delu in prijateljem. 

 

Splošni nasveti za izboljšanje časovne organiziranosti: 

• Bodi realen. Časovna stiska lahko vpliva na kakovost našega dela, zato je primerno, da si 

pri opravilih načrtujemo tudi dodaten čas. To je še posebej potrebno pri neznanih 

opravilih, kjer se lahko pojavi več napak ali zapletov. 

• Dolžnosti opravi pravočasno. Svoje dolžnosti moramo opraviti v dogovorjenem času in 

v celoti, saj je vračanje nazaj k opravilu izredno težko dejanje. 

SLIKA 2: Uporaba dolžinske časovne črte (Chinn in Aschroft, 2007). 
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• Pridobi čas. Seznam tedenskih dejavnosti nam lahko pomaga, da pridobimo čas. 

Premisliti moramo predvsem o dejavnostih, ki bi jih lahko opravili v krajšem času in 

predvideti način, kako lahko to uresničimo.  

• Pretehtaj čas, ki ga nameniš drugim. Dnevni red srečanj z drugimi nam lahko pomaga, 

saj se bomo tako izognili raznim nevšečnostim in izgubi časa. 

• Upoštevaj prioriteto. Prioriteta je sposobnost odločanja o pomembnosti posameznih 

opravil. Omogoča, da se med različnimi opravili odločimo za najpomembnejše ter v 

ustreznem časovnem roku tudi opravimo (Do you have good organization skills?, 2010).  

 

2.6.1 Organiziranje učenja in prostega časa 
 

Na predmetni stopnji osnovne šole in v srednji šoli se od učencev pričakuje, da spremljajo urnik 

šolskih obveznosti (datume kontrolnih nalog, seminarskih nalog, projektov) ter na drugi strani 

urnik prostočasnih dejavnosti (kot so različni krožki, šport, družinske obveznosti, druženje s 

prijatelji). Večina učencev si poskuša vse to zapomniti. Toda, če si ne zapišejo, bodo zagotovo 

nekaj od tega pozabili. Uporaba organizatorjev izboljša akademski uspeh in zmanjša težnjo po 

odlašanju (It’s About Time - Avoiding Procrastination, 2011). 

 

Nasveti upravljanja s časom za učence in študente: 

• Naredi seznam opravil vsak dan. Stvari, ki so najpomembnejše napiši na vrhu in načrtuj 

nagrado za svoje dosežke.  

• Pametno uporabi odvečni čas. Čas v čakalnici, avtobusu uporabi za branje. 

• Nauči se reči ne. Če te prijatelj prosi, če greš zvečer v kino in imaš naslednji dan izpit, se 

nauči, da je primerno reči ne.  

• Poišči pravi čas za učenje. Ne odlašaj z učenjem, če se lažje učiš v dopoldanskih urah.  

• Sproti pregleduj opombe. Vsak dan preglej opombe, kar ti bo pomagalo pri pomnjenju.  

• Postavi si prioritete. Vsega ne moreš narediti naenkrat, postavi si uresničljive cilje 

(Time Management Tips for Students, 2011). 
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Dobro upravljanje s časom vključuje: 

• Uporabo organizatorjev: 

o dnevnik ali mobilni telefon za zapisovanje pomembnih rokov: kontrolnih nalog, 

sestankov; 

o urnik za določanje primernega časa za učenje.  

• Seznam nalog: 

o Seznam vseh nalog, ki jih potrebno narediti. Naloge je priporočljivo razdeliti po 

pomembnosti, kar pripomore k upravljanju najpomembnejših (Time Scheduling and 

Time Management for dyslexic students, 2010).  

 

Za osebo z diskalkulijo se priporoča uporaba koledarjev, programov upravljanja s časom ter 

digitalne in govoreče ure (Shalev, 2004). Hkrati je potrebno, da te osebe učimo organizacijskih 

spretnosti. Naučiti jih moramo uporabljati urnike, načrtovati dejavnosti in postavljati cilje 

(Newman, 1998). 

 

2.6.1.1 Dnevniki  

Primerni so dnevniki, ki so razdeljeni po tednih in opremljeni z urami. Najboljše je, da je vsak 

dan na svoji strani in so označene pol ure. To omogoča enostaven zapis pomembnih terminov, 

obenem pa smo brez skrbi, ali smo zapisali pravilno število. Svinčnik naj bo pripet zraven 

dnevnika (Poustie, 2000).  

 

2.6.1.2 Stenski koledarji 

Koledarji naj bodo dovolj veliki, vsak dan mora imeti dovolj prostora, da lahko zapišemo 

obveznosti. Za osebe s težavami upravljanja s časom se priporoča nakup barvnih nalepk, 

različnih oblik za označevanje posebnih dni (npr. rojstnih dni družinskih članov) na koledarju in 

v dnevniku. Prav tako se svetuje uporaba stenskih koledarjev z različno obarvanimi tedni in 

pisanje obveznosti z navadnim svinčnikom. Tako lahko enostavno pobrišemo in popravimo 

(Poustie, 2000).  
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Bolj učinkovito bo, če bomo mesece nalepili vzporedno na steno, kot odtrgali stran. Otrok naj 

ima pregled nad tekočim polletjem. Izpitne roke naj označuje s krepkim flomastrom močne barve 

(Tips For Helping Kids and Teens With Homework and Study Habits, 2011).  

 

2.6.1.3 Načrtovanje dejavnosti 

Učenci naj načrtujejo domače naloge, učenje ter druga tedenska in dnevna opravila. Starši lahko 

pomagajo učencu pri določanju stvari, ki jih mora narediti za šolo. Določite čas začetka 

opravljanja zadolžitev in ocenite čas trajanja. Vsak dan naj bo vnaprej predviden čas za učenje 

(Parents' Guide to Organizational Skills for Students, 2011).  

 

V pomoč pri učenju je merjenje časa, ki ga porabimo za šolsko delo. Učenci pogosto napačno 

mislijo, da presedijo ure in ure za knjigami. K hitremu in učinkovitemu delu pomaga, če si 

določimo in merimo krajši čas učenja npr. 30 minut. Največji uspeh bomo dosegli z rutinskim 

opravljanjem šolskih obveznosti (Grose, 2011). 

 

2.6.2 Strategije upravljanja s časom v vsakdanjem življenju 
 

Naštela bom nasvete upravljanja s časom za osebe z diskalkulijo, ki imajo večje težave pri 

obvladovanju časa. Ti nasveti so prav tako uporabni za vse tiste, ki imajo vsakodnevne težave z 

učinkovito oceno in porabo časa.  

 

Nasveti upravljanja s časom so: 

• Podvojite čas potovanja. Za diskalkulijo je značilen slab občutek za orientacijo, ne samo 

med razlikovanjem levo in desno, temveč tudi zapomnitev poti potovanja. Bolje je, da 

pridete veliko prej, kot zamudite. 

• Nastavite opomnike. Karkoli lahko uporabite za opomnik (mobilni telefon, ura, namizni 

koledar), izkoristite. Več opomnikov uporabite, bolje bo. Za redke ali velike dogodke, 

nastavite več različnih opomnikov: en teden prej, en dan prej, dve uri pred odhodom, 

petnajst minut pred dohodom in nazadnje pet minut pred odhodom. Začnite z vsemi temi 

opomniki in naposled izločite tiste, ki jih na potrebujete.  
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• Ne berite elektronskih sporočil pred odhodom. Osebe z diskalkulijo ne preberejo hitro 

pošte, zato naj ta raje počaka.  

• Poskusite zaokrožiti čas na uri naprej, namesto nazaj. Pogosto te osebe ne preberejo 

točnega časa na uri, temveč ga zaokrožijo na četrtine. Bolje bo, pridobiti navado 

zaokroževanja naprej (Time management tips for different personality types, 2011).  

 

2.6.2.1 Strategija za zapomnitev letnic in datumov 

Najprej vizualiziramo vsako od števil od 0 do 9 kot nekaj, kar nam je že znano. Podobe, ki jih 

izberemo za posamezno število, se ne spreminjajo, zato se jih moramo najprej naučiti (Kavkler 

idr., 2010).   

 

TABELA 2: Vizualizacija števil (Kampwerth,2006). 

število oblika vizualizacije 

0 Jajce 

1 Skakalni stolp 

2 Labod 

3 Srce 

4 Jadro 

5 Debel mož 

6 Slonov rilec 

7 Kosa 

8 Vlak smrti 

9 Balon 

 

Ko si moramo zapomniti več števil hkrati (npr. letnice, datume) si lahko s svojo obliko 

vizualizacije števil izmislimo zgodbo. Le-ta naj bo čim bolj nesmiselna in smešna (Kumpwerth, 

2006). V prilogi 5 je primer vizalizacije števil.  
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2.6.2.2 Pomoč pri kuhanju 

Kuhanje je ena izmed najbolj težavnih opravil za osebe, ki imajo težave s časovnim 

načrtovanjem. Uporaba kuhinjskih merilnikov časa je nujna. V pomoč si lahko nastavimo 

številne odštevalnike časa, ko kuhamo kompleksno kosilo. Osebe z diskalkulijo si naj pri 

kuhanju pomagajo s pisanjem urnika, kdaj je potrebno kakšen del kompleksnega kosila dati v 

pečico, mikrovalovko ali na štedilnik ter si tako zagotoviti pripravo vseh sestavin istočasno 

(Poustie, 2000).  

 

TABELA 3: Načrt kuhanja (Poustie, 2000). 

čas priprava Štedilnik pečica mikrovalovka 

10:30  
zavri vodo in kuhaj 

krompir 15 min 
  

10:40  kuhaj cvetačo 12 min  naredi sirovo omako 

11:00   
puranje prsi 

daj v pečico 
 

12:45    
ponovno pogrej 

cvetačo s sirom 

1:00 Serviraj kosilo! 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 NAMEN 
 

Ustrezna časovna orientacija je ključnega pomena za upravljanje vsakodnevnih dejavnosti. Čas 

opredeljuje vse dogodke in je nujen pogoj družbenega življenja. Učenci se s časovnimi merami 

ne srečujejo le pri matematiki, temveč tudi v naravoslovju in družboslovju. Obvladovanje 

časovnih mer je torej ključnega pomena za uspeh tako na šolskem področju kot v vsakdanjem 

življenju. Kljub dejstvu da nas časovne mere obkrožajo ob vsakem dejanju, je pojem časa 

izredno zapleten in abstrakten. V literaturi obstaja malo raziskav o tem, kako učenci razumejo 

časovne mere in znanjo z njimi upravljati.  

Želela sem raziskati, kako vzorec šestošolcev obvlada časovne mere in ugotoviti področja, kjer 

imajo ti učenci največ težav. Ugotavljala sem, kako ustrezno ocenjujejo znanje časovnih mer 

učitelji matematike in povezanost znanja časovnih mer z aritmetičnim znanjem ter oceno pri 

matematiki. V literaturi obstaja kar nekaj pristopov usvajanja časovnih mer za učence z učnimi 

težavami in strategij upravljanja s časom v vsakdanjem življenju. Na nekoliko drugačen način 

sem pripravila trening za učenko s težavami usvajanja časovnih mer in pri tem prav tako 

uporabila nekatere priporočene strategije in metode dela.  

 

3.2 CILJI  
 

Z raziskavo želim ugotoviti: 

• obvladovanje časovnih mer pri vzorcu štirih oddelkov učencev šestega razreda in 

področja, kjer imajo ti učenci največ težav; 

• ustreznost učiteljeve ocene znanja časovnih mer in povezanost znanja časovnih mer z 

aritmetičnim znanjem ter oceno pri matematiki; 

• v kolikšni meri trening časovne orientacije vpliva na izboljšanje znanja časovnih mer in 

časovne organizacije ter katere strategije in metode dela so uspešne pri delu z učenko z 

učnimi težavami; 
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• področja aritmetičnega znanja in organizacijskih spretnosti, ki jih lahko izboljšamo s 

pomočjo treninga časovne orientacije. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
1. Kako vzorec štirih oddelkov učencev šestega razreda obvlada časovne mere in katera 

področja tem učencem predstavljajo največ težav? 

 

2. Kako je ustrezna učiteljeva ocena znanja časovnih mer pri vzorcu šestošolcev in ali je 

znanje časovnih mer povezano z aritmetičnim znanjem ter oceno pri matematiki? 

 

3. Kako lahko trening časovne orientacije izboljša znanje časovnih mer in časovno 

organizacijo ter katere so učinkovite strategije in metode dela pri delu z učenko z učnimi 

težavami? 

 
4. Katera področja artimetičnega znanja in organizacijskih spretnosti lahko izboljšamo s 

treningom časovne orientacije?  

 

3.4  METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
 

3.4.1 Opis vzorca 

 
3.4.1.1 Vzorec učencev 6. razreda  

V raziskavo je vključenih štirideset učencev 6. razreda devetletne osnovne šole v Domžalah. 

Učenci so iz štirih oddelkov šestih razredov, od je tega 26 deklic in 14 dečkov. Starost učencev v 

času testiranja je bila 11 let. V vzorec sem od vseh štirih oddelkov šestih razredov (skupaj 92 

učencev) zajela le tiste učence, katerih starši so soglašali z raziskovanjem. Večinoma so privolili 

starši učencev, ki dosegajo visoke dosežki pri matematiki (odlična ali prav dobra ocena). Od 

štiridesetih šestošolcev je 21 učencev (52,5 %) z odlično oceno pri matematiki, 13 (32,5 %) s 
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prav dobo oceno, 5 (12,5 %) z  oceno dobro in ena učenka (2,5%) z zadostno oceno pri 

matematiki.  

 

3.4.1.2 Učenka  

Trening sem izvedla z enajstletno učenko, ki obiskuje šesti razred devetletne osnovne šole. 

Učenka je prijetna, skrbna in urejena. Je odprta in zelo komunikativna. V šoli se dobro razume s 

sošolci in ima veliko prijateljev. Prihaja iz šestčlanske družine, ima starejšega brata in mlajšo 

sestro in brata. Živijo v hiši, skupaj s starimi starši, ki imajo manjšo kmetijo. Po njenih besedah 

mama pogosto dela ves dan, oče pa pride popoldne iz službe. Veliko časa preživi z mlajšim 

bratom in sestro ter v naravi. V prostem času rada poje, pleše in riše. Učenka je usmerjena v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Tedensko ji 

pripada pet ur dodatne strokovne pomoči (dve uri pri matematiki, dve uri pri angleškem jeziku in 

ena ura iz slovenskega jezika), in sicer individualno izven oddelka. Usmerjena je kot dolgotrajno 

bolan otrok, v dokumentaciji ni navedene natančnejše bolezni.  
 

Ob dodatni strokovni pomoči učenka dosega standarde znanja pri vseh predmetih. Za delo je na 

splošno dobro motivirana. Eden izmed njenih najljubših predmetov je športna vzgoja. Učenka 

dosega boljše rezultate pri likovni, glasbeni in športni vzgoji v primerjavi z ostalimi predmeti. 

Potrebuje pomoč pri učenju, pri spoznavanju in usvajanju primernih strategij učenja ter pri 

izboljšanju pozornosti in koncentracije za delo. Učenka je odprta za nove načine in rešitve. 

Njeno logično sklepanje je zadovoljivo, ko je vodena. V pogovoru izraža svoje mnenje in ga zna 

tudi argumentirati. Opis dogodkov izraža v smiselnem zaporedju. Opazno je nihanje v 

koncentraciji. Ob daljši dejavnosti postane površna, zasanjana, počasnejša in običajno preusmeri 

pozornost. Po krajšem odmoru se zopet lahko osredotoči na delo.  

 

3.4.2 Opis instrumentarija 

 
V diplomskem delu sem uporabila različne teste, vprašalnike in ocenjevalne lestvice. Za vzorec 

učencev 6. razreda sem uporabila naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer, 

10-minutni aritmetični test in ocenjevalno lestvico znanja časovnih mer. Na osnovi pridobljenih 

podatkov sem izbrala učenko za izvajanje treninga. Za učenko sem, poleg zgoraj naštetega 
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instrumentarija, uporabila še vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov, vprašalnik organizacijskih 

spretnosti, ocenjevalno lestvico za ocenjevanje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo in/ali 

impulzivnostjo ter intervju za oceno časovnih pojmov in zaporedij. 

 

a)  Naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer 

Naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer sem sestavila na osnovi učnega 

načrta in literature. Vključujejo temeljna znanja časovnih mer (tako pri matematiki kot pri 

zgodovini), ki naj bi bila usvojena pri vseh šestošolcih. Pred preverjanjem sem za vsako nalogo 

določila kriterije za ocenjevanje. Največje število možnih točk je 32.  

 

Naloge objektivnega tipa obsegajo enajst nalog in zajemajo naslednje naloge: 

• ocenjevanja trajanja dogodkov ali dejavnosti; 

• branja časa z analogne ure; 

• pretvarjanja časovnih merskih enot; 

• orientacije na časovni premici; 

• razumevanja pojmov (leto, desetletje, stoletje in tisočletje); 

• določanja kronoloških pojmov tisočletja in stoletja letnicam; 

• določanja števila vrtljajev kazalcev v 24-ih urah. 

Štiri naloge so besedilni problemi, ki zahtevajo razumevanje časovnih pojmov in računanje s 

časovnimi merskimi enotami. 

 

Reševanje vseh nalog zahteva do 40 minut časa. Naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja 

časovnih mer sem uporabila dvakrat, na začetku (priloga 1) sem ocenila znanje časovnih mer 

vzorca šestošolcev, na koncu treninga pa sem nekoliko spremenila naloge (priloga 2) in preverila 

uspešnost treninga.  

 

b) 10-minutni aritmetični test (Kavkler idr., 1997) 

Test vsebuje dvainšestdeset računov z uporabo vseh računskih operacij in kombinacije različnih 

računskih operacij. Računi so razvrščeni glede na težavnost. Točkujejo se s točkami od 1 do 3. Z 

1 točko se ovrednoti lažji račun brez prehoda preko desetice (npr. 5+2, 42+50, 520+20), z 2 

točkama se točkujejo srednje zahtevni računi (npr. 9+7, 48:6, 15-5-3), s 3 točkami se točkujejo 



Ivanka Bider: Razvijanje časovne orientacije pri učenki z učnimi težavami 

 
39 

 

računi z dvema računskima operacijama oziroma z neznanim členom (npr. 25+(4•8), 541-

__=300). Največje število možnih točk je 110. Čas reševanja je omejen na 10 minut.  

 

S testom sem ocenila avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov vseh učencev šestega 

razreda. Pri učenki sem test uporabila še po treningu in primerjala dobljene rezultate glede na 

vrsto računa.  

 

c) Ocenjevalna lestvica znanja časovnih mer 

Oblikovala sem tristopenjsko ocenjevalno lestvico za oceno znanja časovnih mer. Učitelji so 

ocenili znanje časovnih mer posameznega učenca s slabo, srednje dobro in dobro. Lestvica mi je 

služila za primerjavo z dobljenim številom točk na nalogah objektivnega tipa za preverjanje 

znanja časovnih mer.  

 

č) Vprašalnik organizacijskih spretnosti  

Vprašalnik obsega sto petnajst vprašanj zaprtega tipa in vključuje naslednja področja 

organizacije: samomotivacija, časovna organiziranost, osebna urejenost, strategije, osebna 

organiziranost, organiziranost v šoli in miselne sposobnosti (kognicija). Nanaša se na področje 

posameznikovih organizacijskih spretnosti v šoli/na delovnem mestu, kot tudi v domačem okolju 

in prostem času (Do you have good organization skills?, 2010). 

 

Vprašalnik nam prikaže skupni seštevek rezultatov in grafični prikaz rezultatov na zgoraj 

omenjenih področjih. Poleg opisa doseženih točk, ki segajo v razponu od 0 do 100 točk, nam 

nudi tudi praktične nasvete za izboljšanje organizacijskih spretnosti.  

 

Pri svojem raziskovanju sem uporabila prevod vprašalnika o organizacijskih spretnosti po Kubelj 

(2010). Vprašalnik je služil za ocenjevanje učenkinih organizacijskih spretnosti na začetku in 

koncu treninga.  
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d) Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov  

V šolskem prostoru je posameznikov učni stil pomembna informacija. S pomočjo vprašalnika za 

ugotavljanje učnih stilov sem ugotovila, na kakšen način učenka najlažje in najhitreje usvaja 

določene spretnosti in znanja.  

 

Vprašalnik sestavlja sedemdeset izjav in vključuje sedem učnih stilov: vidni, slušni, govorni, 

praktični (kinestetični), logični, socialni in samotarski (individualistični). Vsako trditev ocenimo, 

in sicer z: 

• 0, ko trditev ne velja; 

• 1, ko trditev delno velja; 

• 2, ko trditev povsem velja (Memletics learning styles questionnaire, 2010). 

  

Pri vsakem od naštetih učnih stilov je možno doseči 20 točk. Iz seštevka trditev ter grafičnega 

prikaza lahko razberemo posameznikov prevladujoči stil učenja.  

 

e) Ocenjevalna lestvica za ocenjevanje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo in/ali 

inpulzivnostjo 

Ena izmed najbolj razširjenih in uveljavljenih klasifikacij je klasifikacija Ameriške psihiatrične 

zveze DSM-IV (Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders). Ta klasifikacija navaja 

diagnostične kriterije za motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo in/ali impulzivnostjo (AD/HD).  

 

Ocenjevalno lestvico sem oblikovala na podlagi diagnostičnih kriterijev za AD/HD po DSM-IV. 

Ob diagnostičnih kriterijih je dodana petstopenjska ocenjevalna lestvica. Vsako trditev ocenimo, 

v kolikšni meri je prisotna oziroma izražena pri otroku, in sicer z:  

• 1, če vedenje ni izraženo ali ni nikoli prisotno; 

• 2, če je vedenje redko prisotno; 

• 3, če je vedenje včasih prisotno; 

• 4, če je vedenje pogosto prisotno; 

• 5, kadar je vedenje izrazito ali zelo pogosto prisotno.  
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Ocenjevalna lestvica obsega osemnajst trditev. Prvih devet trditev se nanaša na področje 

pomanjkljive pozornosti, drugih devet trditev opredeljuje hiperaktivnost oziroma impulzivnost. 

Lestvica mi je služila za informacijo o učenkinih morebitnih posebnih potrebah na področju 

pozornosti in/ali hiperaktivnosti oziroma impulzivnosti. Lestvico sem izpolnila sama med 

opazovanjem učenke pri uri matematike. Izpolnila jo je tudi specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja. Dobljene rezultate sem med seboj primerjala.  

 

f) Intervju za oceno časovnih pojmov in zaporedij 

Za dodatne informacije o učenkinem znanju časovnih pojmov in zaporedij sem, pred samim 

začetkom izvajanja treninga, z učenko izvedla intervju. Vprašanja sem sestavila s pomočjo 

vprašanj za preverjanje orientacijskih pojmov (Umek, 1990), Vodnika za specialne pedagoge, ki 

delajo z učenci s težavami v razvoju in pri učenju v osnovni šoli (Končar, 1997) in inštrumenta 

za ocenjevanje časovne orientacije (Galeša, 2003).  

 

Podatke o učenki sem pridobila tudi z intervjujem s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo ter 

preko analize individualiziranega programa.  

 

3.4.3 Postopek pridobivanja podatkov 
 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2010/2011. dvaindevetdesetim učencem 6. razreda osnovne 

šole v Domžalah sem razdelila soglasja, od tega je štirideset staršev soglašalo s sodelovanjem pri 

raziskavi. Testiranje učencev je potekalo v novembru 2010. S pomočjo nalog objektivnega tipa, 

ki so bile sestavljene v namen raziskave, sem ocenila znanje časovnih mer pri vzorcu 

šestošolcev. Nato sem preverila še avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov ter od 

učiteljev pridobila oceno znanja časovnih mer in oceno pri matematiki.  Na osnovi zbranih 

rezultatov na vzorcu štiridesetih učencev sem za izvajanje treninga časovne orientacije izbrala 

učenko z najnižjim številom točk na nalogah objekitvnega tipa za preverjanje znanja časovnih 

mer.   

 

Pred samim začetkom načrtovanja in izvajanja treninga sem z intervjujem s specialno 

pedagoginjo in učiteljico matematike pridobila informacije o učenki. Sledilo je ocenjevanje znanj 



Ivanka Bider: Razvijanje časovne orientacije pri učenki z učnimi težavami 

 
42 

 

in spretnosti z različnim merskim instrumentarijem v decembru 2010. Končno testiranje in 

končne podatke o učenki, ki sem jih pridobila s pomočjo nalog objektivnega tipa in vprašalnika, 

sem izvedla in pridobila v začetku aprila 2011.  

 

3.4.4 Statistična obdelava podatkov 
 

Raziskava v diplomskem delu je kombinacija kvalitativne in kvantitativne metode. Podatki so 

kvantitativno (s točkami in odstotki) in kvalitativno analizirani ter tabelarično, grafično in opisno 

predstavljeni.  

 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA TESTIRANJA 
 

Na podlagi soglasij sem izmed štirih oddelkov šestega razreda pridobila vzorec štiridesetih 

učencev.  V vzorec so torej zajeti le tisti šestošolci, katerih starši so soglašali z raziskovanjem. 

Glavni namen raziskave je bil preveriti obvladovanje časovnih mer v izbranih razredih. Za 

primerjavo sem preverila še avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov ter pridobila oceno 

pri matematiki in oceno učitelja matematike o znanju časovnih mer. Rezultati raziskave so 

prikazani v spodnji tabeli št. 4. Učenci so razvrščeni od najmanjšega do največjega števila 

doseženih točk pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer. Učenci, ki so 

dosegli enako število točk pri nalogah objektivnega tipa, so razporejeni glede na število 

doseženih točk na aritmetičnem testu. 
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TABELA 4: Rezultati raziskave na vzorcu štiridesetih učencev. 

 Število točk pri 

nalogah objektivnega 

tipa časovnih mer 

Število točk 

pri 

aritmetičnem 

testu 

Ocena pri 

matematiki 

Učiteljeva ocena znanja 

časovnih mer pri 

učencih 

1. 2,5 81 2 slabo 

2. 10 90 3 srednje dobro 

3. 12,5 99 3 srednje dobro 

4. 13,5 65 3 srednje dobro 

5. 14,5 82 4 srednje dobro 

6. 15,5 105 5 srednje dobro 

7. 16 86 3 srednje dobro 

8. 19 96 3 slabo 

9. 19 102 5 dobro 

10. 21,5 101 4 srednje dobro 

11. 22 99 4 dobro 

12. 23,5 101 4 srednje dobro 

13. 23,5 104 5 dobro 

14. 24,5 105 4 srednje dobro 

15. 25 102 5 dobro 

16. 25 110 5 dobro 

17. 25,5 110 4 srednje dobro 

18. 25,5 110 5 dobro 

19. 25,5 110 5 dobro 

20. 26 104 4 dobro 

21. 26 110 5 dobro 

22. 26 107 5 dobro 

23. 26,5 96 5 dobro 

24. 26,5 107 4 dobro 

25. 26,5 107 5 dobro 
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26. 26,5 108 5 dobro 

27. 26,5 109 4 dobro 

28. 27 100 5 dobro 

29. 27 104 5 dobro 

30. 27,5 94 4 dobro 

31. 27,5 98 4 dobro 

32. 27,5 102 5 dobro 

33. 27,5 108 4 dobro 

34. 28,5 108 4 dobro 

35. 29 99 5 dobro 

36. 29 106 5 dobro 

37. 29,5 107 5 dobro 

38. 30 104 5 dobro 

39. 31 104 5 dobro 

40. 31,5 110 5 dobro 

 

Iz tabele št. 4 je razvidno, da so v vzorcu večinoma učenci, ki dosegajo visoke dosežke pri 

matematiki (odlična ali prav dobra ocena). Kar 52,5 % (21 učencev) ima oceno pri matematiki 5, 

oceno 4 ima 32,5 % (13 učencev), 21, 5% (5 učencev) ima oceno 3 in ena učenka (2,5% ) ima 

oceno pri matematiki 2. Ocene učiteljev znanja časovnih mer se večinoma skladajo z dobljenim 

številom točk pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer.  

 

V nadaljevanju bom natančneje predstavila rezultate pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje 

znanja časovnih mer. Zaradi večje nazornosti sem učence razvrstila v skupine glede na število 

točk pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer.  
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GRAF 1: Prikaz rezultatov nalog objektivnega tipa časovnih mer na vzorcu štiridesetih učencev. 

 

Iz tabele št. 4 in grafa št. 1 je razvidno, da so bili učenci pri reševanju nalog objektivnega tipa za 

preverjanje znanja časovnih mer uspešni. Največ učencev (60 %) je doseglo rezultat v intervalu 

24 in 29,5 točk. Skoraj vse točke (30 do 32) je doseglo 7,5 % učencev. Glede na to da je v vzorcu 

polovica učencev (52,2 %) z odlično oceno pri matematiki in 32,5 % učencev z oceno prav 

dobro, je takšen uspeh pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer 

pričakovan. Nižje rezultate pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer 

(14,5 točk ali manj) je doseglo 12,5 % učencev. Pri tem izstopa ena učenka z izredno nizkim 

rezultatom (2,5 točk).  

 

Iz tabele št. 4 je razvidno, da je najnižji rezultat na nalogah objektivnega tipa za preverjanje 

znanja časovnih mer dosegla učenka z zadostno oceno pri matematiki. Učitelj je njeno znanje 

časovnih mer pravilno ocenil kot slabo. Atwood (2009) navaja, da ima veliko učencev z učnimi 

težavami pri matematiki tudi težave z usvajanjem in obvladovanjem časovnih merskih enot. 

Učenka z najnižjim rezultatom pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer 

ima dodatno strokovno pomoč pri matematiki. Naslednji trije najnižji rezultati (10 do 14 točk) so 

zastopani pri učencih z oceno dobro pri matematiki. Sledita dva učenca z nizkim številom točk 

(14,5 in 15,5) pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer, ki imata oceno 
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pri matematiki prav dobro in odlično. Kavkler (2007) razlaga, da ima lahko vsak učenec občasno 

težave pri usvajanju in razumevanju posameznih matematičnih vsebin (npr. merjenje). Učenec s 

15,5 točkami je v vseh primerih nepravilno zapisal čas, ki ga kažejo ure. Ure je zapisal pravilno, 

minutam je dodal oziroma odvzel od 3 do 10 minut. Stein idr. (2006) navajajo, da je ena izmed 

najpogostejših napak pri branju časa na uri ta, da učenec pravilno prebere uro in minutam doda 5 

minut (npr. 8:40 prebere kot 8:45). Zanimivo je dejstvo, da je učenec s 15,5 točkami v celoti 

pravilno rešil nalogo pretvarjanja časovnih merskih enot, takšen uspeh na nalogi pretvarjanja 

časovnih merskih enot je mogoče razložiti z visokim rezultatom (105 točk) na aritmetičnem testu 

in odlično oceno pri matematiki. Učenca z 14,5 in 15,5 točkami sta imela težave z vstavljanjem 

letnic na časovno premico in določanjem kronoloških pojmov desetletja in stoletja posameznim 

letnicam, kar so učenci srečali pri zgodovini. Dobro razumevanje manjših časovnih enot, ki jih 

učenci obravnavajo pri matematiki,  je učencem v pomoč pri razumevanju daljših obdobij, ki jih 

obravnavajo pri zgodovini (Fleeg, 2010).  

 

Z izjemo teh dveh učencev so rezultati pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja 

časovnih mer praviloma v skladu z oceno pri matematiki.  Vsi ti učenci so dosegli pod 50 % 

uspešnost na nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer. Učitelji so njihovo 

znanje ocenili s srednje dobro. Glede na uspeh na nalogah objektivnega tipa za preverjanje 

znanja časovnih mer bi bila ustreznejša ocena znanja s slabo. Naslednje dva učenca, ki imata 

matematiko dobro, sta dosegla nekoliko višji rezultat (16 in 19 točk). Učitelj je njuno znanje 

ocenil s srednje dobro in slabo. Za učenca z 19 točkami bi bila ustreznejša ocena srednje dobro. 

Enak rezultat na testu časovnih mer (19 točk) je dosegel še učenec z odlično oceno, učitelj je 

njegovo znanje ocenil z dobro. Interval 21 in 26 točk zastopajo učenci s prav dobro in odlično 

oceno pri matematiki. Učitelj matematike je njihovo znanje ocenil s srednje dobro in dobro. Od 

26,5 do 28,5 točk zastopajo učenci s prav dobro in odlično oceno pri matematiki, 29 točk ali več 

so dosegli učenci z odlično oceno pri matematiki. Učitelj je ocenil znanje časovnih mer učencev, 

ki so dosegli več kot 25 točk z dobro (izjemoma enkrat s srednje dobro za 25,5 točk).  

 

Zaključim lahko, da se ocena učitelja matematike na tristopenjski ocenjevalni lestvici praviloma 

sklada z dobljenim številom točk pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih 

mer. Učiteljeva ocena znanja časovnih mer je ustreznejša pri učencih, ki so uspešnejši. Uspeh pri 
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nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer je povezan z oceno pri matematiki. 

Nizko število točk (pod 50 %) pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer 

so dosegli učenci, ki imajo slabšo oceno pri matematiki (razen dveh ocen), med tem ko so visoko 

število točk (nad 90 %) dosegli izključno učenci z odlično oceno pri matematiki. Vmesni 

rezultati pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer so zastopani pri 

učencih, ki so  prav dobri ali odlični pri matematiki.  

 

Primerjavo rezultatov pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer in 

aritmetičnem testu sem prikazala z deležem doseženih točk v skupnem grafikonu.   

 

 
GRAF 2: Primerjava rezultatov nalog objektivnega tipa časovnih mer in aritmetičnega testa na 
vzorcu štiridesetih učencev. 
 

Iz grafa št. 2 je razvidno, da je bil vzorec učencev 6. razreda pri reševanju 10-minutnega 

aritmetičnega testa uspešnejši v primerjavi z nalogami objektivnega tipa za preverjanje znanja 

časovnih mer. Kar 70 % učencev je doseglo visok rezultat (90 % ali več) na aritmetičnem testu, 
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enak rezultat je na nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer doseglo 15 % 

učencev. Rezultat v intervalu 80 do 90 % je doseglo 37,5 % učencev pri nalogah objektivnega za 

preverjanje znanja časovnih mer in 20 % učencev pri aritmetičnem testu. Od 70 do 80-odstotno 

uspešnost na aritmetičnem testu je doseglo 7,5 % učencev in 20 % učencev pri nalogah 

objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer. Od tu navzdol je le še ena učenka dosegla 

rezultat v intervalu 50 in 60 % pri aritmetičnem testu. Rezultat pod 70 % je pri nalogah 

objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer doseglo 27,5 % učencev. V povprečju so 

učenci dosegli 23,7 točk (74,1 %) pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih 

mer in 101,3 točk (92,1 %) pri 10-minutnem aritmetičnem testu.  

 

Z upoštevanjem, da so v vzorcu večinoma učenci, ki so uspešnejši pri matematiki (85 % jih ima 

oceno 4 ali 5), je takšen uspeh pri 10-minutnem aritmetičnem testu pričakovan. Iz rezultatov, 

predstavljenih v tabeli št. 4, ne moremo zaključiti, da višje število točk pri aritmetičnem testu 

praviloma pomeni višje število točk pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih 

mer. 12,5 % učencev je doseglo vse točke pri aritmetičnem testu in sorazmerno nizek rezultat pri 

nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer (25–26 točk). Najnižje število točk 

(65) pri aritmetičnem testu je dosegel učenec s slabšim rezultatom (13,5 točk) pri nalogah 

objektivnega tipa za oceno znanja časovnih mer, toda ne najnižjim. Učenka z najnižjim številom 

točk (2,5)  pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer je dosegla precej 

visoko število točk (81) pri aritmetičnem testu. Aritmetični test preverja avtomatizacijo 

aritmetičnih dejstev in postopkov, kar so veščine. Naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja 

časovnih mer pa zahtevajo poleg avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov še pojmovna 

znanja ter zmožnost abstraktnega razmišljanja (npr. ocenjevanje trajanja dogodkov). V celoti 

gledano je vzorec učencev dosegel višje število točk na aritmetičnem testu v primerjavi z 

nalogami objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer. Računanje s časovnimi merskimi 

enotami se precej razlikuje od ostalih sistemov merskih enot. Učenci potrebujejo ustrezno 

poučevanje za obvladovanje pomembnih aritmetičnih veščin, potrebnih za računanje časovnih 

intervalov (Williams in Shuard, 1994).  V raziskavi o zmožnosti branja voznega reda je APU 

(1980) ugotovila, da zmore manj kot polovica petnajstletnikov  pravilno izračunati čas potovanja  

(Dickson, 1993).  
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Šestošolci, ki so dosegli nad 100 od možnih 110 točk pri aritmetičnem testu, imajo matematiko 

prav dobro ali odlično. Učenci z oceno dobro so dosegli nižje število točk (med 86 in 90, en 

primer 65 točk). Učenka z oceno zadostno je dosegla 81 točk. Ocena pri matematiki je praviloma 

povezana z uspehom pri 10-minutnem aritmetičnem testu.  

 

Mori (2004) v raziskavi na vzorcu 540 učencev 3. in 4. razreda ugotavlja, da učenci pri 

matematiki z ocenami 4 ali 5 dosegajo boljše rezultate pri testu za oceno avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov od učencev, ki so pri matematiki ocenjeni z 1, 2 ali 3.  

 

Eden izmed vzrokov boljšega uspeha pri aritmetičnem testu v primerjavi z nalogami 

objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer  je večji poudarek na aritmetiki v procesu 

formalnega poučevanja. Ocena pri matematiki v večji meri napoveduje uspešnost na 

aritmetičnem testu kot pa na nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer.  

 

3.5.1 Interpretacija rezultatov po posameznih nalogah 
 

V nadaljevanju sem izbrala nekaj zanimivejših nalog, s katerimi bom poskušala pokazati katera 

področja časovnih mer predstavljajo težave vzorcu šestošolcev. V vzorcu je kar 85% učencev, ki 

so odlični ali prav dobri pri matematiki.  

 

3.5.1.1 Ocenjevanje trajanja 

Naloga preverja zmožnost časovnega ocenjevanja trajanja dogodkov. Učenci so imeli podanih 

pet dogodkov oz. dejavnosti, za katere so približno ocenili, koliko časa trajajo ali porabijo zanje. 

Kriterij pri nalogi ocenjevanja sem prilagodila, razširila in s tem upoštevala pogostost 

odgovorov. 
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TABELA 5: Prikaz uspešnosti ocenjevanja trajanja dogodkov. 

Število pravilnih ocen N % 

0 1 2,5 

1 6 15 

2 8 20 

3 13 32,5 

4 10 25 

5 2 5 

Skupaj 40 100 

 

 
GRAF 3: Prikaz uspešnosti reševanja naloge ocenjevanja. 

 

Iz tabele št. 5 in grafa št. 3 je razvidno, da sta vseh pet ocen pravilno podalo le 2 učenca (5 %). 

Največji delež učencev (32,5 %) je pravilno ocenilo trajanje treh dogodkov. Dve oceni je 

pravilno navedlo 20 % učencev. Samo ena učenka je nepravilno ocenila vseh pet dogodkov oz. 

dejavnosti.  

 

Največ učencev je nepravilno ocenilo, koliko časa traja štetje do 1000. Ocene so bile izredno 

nizke (2 do 5 minut) ali visoke (nad 30 minut). Pogosta napaka je bila oceniti čas vožnje vlaka iz 

Domžal do Ljubljane. Šestošolci so čas vožnje ocenili z 10 ali nad 40 minut. Ocenjevanje 

časovnega trajanja zahteva abstraktno razmišljanje in kritično mišljenje. V formalnem procesu 
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izobraževanja učenci niso vajeni nalog ocenjevanja, z njimi pa se srečujejo v vsakdanjem 

življenju.  

 

3.5.1.2 Pretvarjanje časovnih merskih enot 

Pri nalogi pretvarjanja časovnih merskih enot so učenci pretvarjali enoimenske enote v 

mnogoimenske časovne merske enote ali obratno. Skupno so lahko dosegli 6,5 točk. Uspešnost 

šestošolcev pri nalogi pretvarjanja sem prikazala s številom napak. Za napako sem štela del ali v 

celoti nepravilno pretvorjeno enoto.  

 

TABELA 6: Uspešnost reševanja naloge pretvarjanja. 

Število napak  N % 

0 17 42,5 

1 2 5 

2–3 11 27,5 

več kot 4 10 25 

Skupaj 40 100 

 

GRAF 4: Prikaz uspešnosti reševanja pretvarjanja časovnih merskih enot. 

 

Iz tabele št. 6 in grafa št. 4 je razvidno, da je v celoti pravilno rešilo nalogo 42,5 % učencev. Eno 

napako je naredilo le 5 % učencev. Večji delež (27,5 %) šestošolcev je imelo 2 do 3 napake. Več 

kot 4 napake je naredilo 25 % učencev. Najmanj težav s pretvarjanjem časovnih merskih enot so 
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imeli pri enoimenskih enotah, kjer je potrebno le deliti ali množiti. Težje je pretvarjati 

enoimenske v večimenske enote ali obratno, pri tem moraš deliti in izračunati ostanek ali množiti 

in prišteti.  

 

Pretvarjanje časovnih merskih enot zahteva avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov ter 

poznavanje pretvornikov. V celoti (100-odstotna uspešnost) je pri aritmetičnem testu doseglo le 

6 učencev, glede na to je razumljivo, da so se pri več kot polovici šestošolcev pojavljale težave 

pri pretvarjanju. Poleg tega računanje s časovnimi merskimi enotami zahteva uporabo novih enot 

npr. 60, 7, 24, kar se precej razlikuje od običajnega desetiškega sistema. Zaključim lahko, da so 

bili šestošolci pri pretvarjanju časovnih merskih enot sorazmerno uspešni.  

 

3.5.1.3 Reševanje časovnega besednega problema 

Naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer zajemajo štiri različne besedilne 

naloge. Predstavila bom rezultate sestavljenega besednega problema v zvezi z ogledom kino 

predstave, ki je zahteval računanje s časovnimi merskimi enotami (določanje začetka ali konca in 

trajanje dejavnosti), pri katerem so imeli šestošolci največ težav.  

 

TABELA 7: Prikaz doseženih točk pri časovnem besednem problemu. 

Število točk  N % 

0–1,5 7 17,5 

2–2,5 21 52,5 

3 2 5 

3,5 10 25 

Skupaj 40 100 
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GRAF 5: Prikaz doseženih točk pri časovnem besednem problemu. 

 

Iz tabele št. 7 in grafa št. 5 je razvidno, da je časovni besedni problem pravilno rešilo 25 % 

šestošolcev. Pol točke sem odštela samo 5 % učencev. Kar polovici (52,5 %) učencev sem 

odštela od 1 do 1,5 točke. Vzrok je v tem, da sem pravilen izračun trajanja (tj. koliko časa bo 

Maša v kinu) točkovala z eno točko, kar je bila najpogostejša napaka. Učenci so bili uspešnejši 

pri določanju začetka ali konca dejavnosti (npr. ob kateri uri se film zaključi, kdaj pride domov 

itd.). Zanimivo je, da je glede na visok delež učencev, ki so uspešni pri matematiki (85 % ima 

oceno 4 ali 5), relativno majhen delež učencev v celoti pravilno rešilo nalogo.  

 

Problem je življenjski in zahteva računanje s časovnimi merskimi enotami. Vzrok neuspeha je 

ravno v nepravilnem izračunu časovnega intervala in ne v nerazumevanju pojma (koliko časa). 

Računanje z urami in minutami je precej različno od običajnega desetiškega sistema ter ostalih 

sistemov merskih enot, s čimer so učenci pogosteje soočeni v procesu formalnega izobraževanja.  

 

3.5.1.4 Reševanje 10. naloge 

10. naloga je spraševala učence po številu vrtljajev malega in velikega kazalca v 24-ih urah. V 

pomoč je bila dodana slika ure. 
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TABELA 8: Uspešnost reševanja 10. Naloge. 

 N % 

Nepravilno 15 37,5 

Delno pravilno 10 25 

V celoti pravilno 15 37,5 

Skupaj 40 100 

 

 
GRAF 6: Uspešnost reševanja 10. Naloge. 

 

Iz tabele št. 8 in grafa št. 6 je razvidno, da je oba vrtljaja pravilno zapisalo 37,5 % učencev, enak 

delež šestošolcev je nepravilno določilo število vrtljajev obeh kazalcev v 24-ih urah. Delno 

pravilno je nalogo rešilo 25 % šestošolcev. Več jih je ustrezno določilo število vrtljajev velikega 

kazalca kot pa število vrtljajev malega kazalca. Pri določanju vrtljajev malega kazalca moramo 

upoštevati, da so na številčnici ure števila do 12 in ne do 24. Nekaj napak so učenci naredili 

zaradi nerazumevanja pojma vrtljaj, to so razumeli kot vsak premik kazalca. Pred začetkom 

reševanja nalog objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer sem učencem razložila 

pojem vrtlaj, prav tako so se učenci z izrazom vrtlaj srečali pri geografiji.   

 

Naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer vsebujejo 11 nalog, preko izbranih 

nalog sem prikazala različna področja časovnih mer, ki so vzorcu šestošolcev predstavljale večje 

ali manjše težave. V povprečju so bili pri ostalih nalogah uspešnejši. Pričakovala sem, da se bodo 

večje težave pojavljale pri nalogi, ki je zahtevala vstavljanje letnic na časovno premico in pri 

določanju kronoloških pojmov tisočletja in stoletja letnicam. Največji problem, kljub visokemu 

deležu učencev, ki so uspešni pri matematiki, je bil oceniti čas trajanja dogodkov ter računati z 
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urami in minutami. Razumljivo je, da so imeli učenci velike težave pri ocenjevanju trajanja 

dogodkov,  saj je le-to izredno težko in zahteva kritično razmišljanje. Zanimivo pa je, da so se 

velike težave pojavljale pri računanju z urami in minutami, kljub temu da se s tem učenci 

vsakodnevno srečujejo. V procesu formalnega izobraževanja pa se s tovrstnimi nalogami ne 

srečujejo tako pogosto.  

 

 

3.6 OCENA ZNANJ IN SPRETNOSTI UČENKE PRED 

TRENINGOM 
 

3.6.1 Rezultati preverjanja znanja časovnih mer 
 

Oceno znanja časovnih mer sem pridobila s pomočjo nalog objektivnega tipa za preverjanje 

znanja časovnih mer in intervjuja.  

 

Naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer 

Začetno preverjanje znanja časovnih mer učenke je potekalo v razredu z ostalimi učenci. Učenka 

je pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer dosegla 2,5 točki, kar je v 

primerjavi z vzorcem učencev 6. razreda, ki so v povprečju dosegli 23,7 točk, izredno nizek 

rezultat. Kot sem že omenila, je v vzorcu 85 % učencev, ki so prav dobri ali odlični pri 

matematiki, kljub temu pa nam rezultati na vzorcu šestošolcev podajo informacijo o znanju 

časovnih mer njenih vrstnikov. Naslednji najnižji rezultati pri nalogah objektivnega tipa za 

preverjanje znanja časovnih mer so v intervalu med 10 in 15 točk, kar je v povprečju 10 točk več 

od doseženih točk učenke.  
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TABELA 9: Rezultati nalog objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer pred 
treningom. 

Naloga Dosežene točke Možno število točk 

1. Ocenjevanje trajanja 0 2,5 

2. Branje časa z analogne ure 1 3 

3. Besedilna naloga (izračun dneva v 

tednu) 
0 1 

4. Pretvarjanje 1 6,5 

5. Orientacija na časovni premici 0 4 

6. Besedila naloga (izračun datuma rojstva, 

določitev letnega časa) 
0 3 

7. Dopolnjevanje (poznavanje pojmov: 

leto, desetletje, stoletje in tisočletje) 
0,5 3,5 

8. Določanje kronoloških pojmov tisočletja 

in stoletja letnicam 
0 3 

9. Besedilna naloga (izračun let) 0 1 

10. Določanje vrtljajev kazalcev  0 1 

11. Besedilna naloga (računanje z urami in 

minutami) 
0 3,5 

Skupaj 2,5 32 

 

Iz rezultatov, predstavljenih v tabeli št. 9, je razvidno, da je učenka dosegla 1 točko pri nalogi 

branja časa z analogne ure in pretvarjanju časovnih merskih enot, ter 0,5 točke pri nalogi 

dopolnjevanja. Pri ostalih osmih nalogah ni dosegla nobene točke. Čas trajanja dogodkov je 

ocenila z besednimi opisi (malo, ne veliko, veliko ali zelo veliko časa) in pri dveh primerih 

dodala netočen zapis minut. Branje časa z analogne ure je bilo neustrezno. V dveh od treh 

primerov je pravilno zapisala čas, ki ga kaže ura dopoldne, popoldanski čas je bil v vseh primerih 

zapisan neustrezno. Učenka je pretvarjala ure, minute in sekunde po desetiškem sistemu. 

Ustrezno je pretvorila dneve v ure in tedne. Ustrezno je navedla število mesecev. Razumevanje 
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kronoloških pojmov desetletje, stoletje in tisočletje je bilo neustrezno. Na časovno premico ni 

vstavila nobene letnice. Vse štiri besedilne naloge je rešila nepravilno.  

 

Intervju 

Dodatno oceno znanja časovnih mer sem pridobila s pomočjo vprašanj, ki sem jih ustno 

zastavljala učenki. Pomembnejše ugotovitve intervjuja sem povzela v tabeli. 

 

TABELA 10: Rezultati intervjuja z učenko pred treningom. 

Časovna orientacija Rezultati  

Orientacijski pojmi Ustrezno razume pojme pred, za in med. 

Ločevanje delov dneva Pri opisu dejavnosti v delu dnevu je natančna in 

našteva opravila v ustreznem zaporedju. Težave ima 

z določanjem časovnega okvira delu dneva.  

Poznavanje različnih časovnih 

pojmov 

Razume pojme začetek, konec, nikoli, vedno in 

koliko časa traja. Ne zmore pa izračunati trajanja 

dogodkov.  

Zaporedja dogodkov Zmore razvrstiti v pravilno časovno zaporedje 4 

ilustracije. Loči pojme prej, potem in kasneje. 

Zaporedja dni, mesecev, letnih časov V pravilnem vrstnem redu našteje dneve in mesece, 

letne čase našteje v napačnem vrstnem redu. 

Zaporednih številk ne poveže avtomatično z meseci.  

Odčitavanje ure Pravilno pove uro, minute navede nenatančno. Ob uri 

ustrezno šteje po 5 ter ob vodenju navede natančen 

čas. 

Poznavanje rojstnih podatkov Pravilno navede svoje rojstne podatke. Rojstnih 

podatkov družinskih članov ne pozna.  

 

Učenkino znanje časovnih mer je bilo skromno. Potrebuje izrazit dodaten trening na tem 

področju.  
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3.6.2 Rezultati s področja avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

 
Učenka je dosegla 81 točk na desetminutnem aritmetičnem testu za oceno avtomatizacije 

aritmetičnih dejstev in postopkov od možnih 110-ih točk. Pri večini računov v obsegu do 20 si je 

pomagala z računanjem na prste. To strategijo učenka uporablja hitro in učinkovito. Zanimivo je, 

da je nekatere račune odštevanja v obsegu do 20 že reševala s pomočjo podpisovanja. Račune 

odštevanja v obsegu do 100 in 1000, kjer ni računala s pomočjo podpisovanja, je rešila 

nepravilno.  

 

TABELA 11: Rezultati 10-minutnega aritmetičnega testa pred treningom. 

Računi Dosežene točke Možno število točk 

Seštevanja  25 25 

Odštevanja 16 27 

Množenja 4 6 

Deljenja 7 7 

Sestavljeni  19 28 

Z neznanim členom 10 17 

Skupaj  81 110 

 

Iz rezultatov, predstavljenih v tabeli št. 11, je razvidno, da je učenka pri računih seštevanja in 

deljenja dosegla vse točke. Pri računih množenja je naredila eno napako. Več težav je imela z 

reševanjem računov odštevanja, saj je štiri račune rešila nepravilno. Neustrezno je rešila tri 

sestavljene račune in tri račune z neznanim členom. Učenka je dosegla podpovprečen rezultat 

glede na vzorec učencev 6. razreda, ki so v povprečju dosegli 101,3 točk. Z upoštevanjem, da so 

v vzorcu predvsem učenci, ki so uspešni pri matematiki, učenka ne odstopa od vrstnikov v 

tolikšni meri, da bi bil potreben izrazit dodaten trening na področju avtomatizacije aritmetičnih 

dejstev in postopkov.  
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3.6.3  Predstavitev rezultatov vprašalnika o organizacijskih spretnostih  

 
Na začetnem testiranju organizacijskih spretnosti je učenka dosegla 65 točk na skupnem 

rezultatu organizacijskih spretnosti od 100 točk. Graf št. 7 prikazuje število dobljenih točk na 

posameznih področjih organizacije.   
 

 
GRAF 7: Začetna ocena organizacijskih spretnosti. 
 

Kot je razvidno iz grafa št. 7, so učenkine organizacijske spretnosti razmeroma dobre. Največji 

delež točk je dosegla na področju osebna urejenost in strategije. Najmanjši delež točk je dosegla 

na področju miselnih sposobnosti, kar je glede na učenkine težave pričakovano. Miselne 

sposobnosti vključujejo sposobnost jasnega razmišljanja o problemu in uporabo primernega 

podatka pri reševanju. Časovna organiziranost je bila razmeroma dobra. Potrebno bi bilo 

izboljšati časovno organiziranost šolskega dela in prostega časa. Učenka ni uporabljala beležke, 

opremljene z datumi ali seznama dejavnosti. Časa za učenje in pisanja domačih nalog ni 

načrtovala.  
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3.6.4  Rezultati vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov 
 

Rezultati vprašalnika za ugotavljanje učnih stilov so predstavljeni z grafičnim prikazom. 

 

 
GRAF 8: Grafični prikaz učnih stilov učenke. 

 

Iz grafa št. 8 je razvidno, da pri učenki prevladuje praktični, vidni in slušni učni stil. Sledi jim 

govorni učni stil. Glede na težave, ki jih ima učenka, ni naključje, da sta najmanj zastopana 

samotarski in logični učni stil, ki omogočata logično sklepanje, samostojno delo in uporabo 

sistemov.  

 

Glede na izrisan profil učnih stilov učenki ustreza učenje preko praktičnih aktivnosti, rokovanja s 

konkretnimi materiali, s pomočjo tipa in giba. Veliko informacij bo pridobila preko slikovnega 

gradiva, podob, barv in ostalih vizualnih pripomočkov,  s podkrepitvijo z besednimi opisi.  

 

3.6.5 Rezultati ocenjevalne lestvice za ocenjevanje motenje pozornosti s 

hiperaktivnostjo in/ali impulzivnostjo  
 

Pred začetkom izvajanja treninga je specialna in rehabilitacijska pedagoginja izpolnila 

ocenjevalno lestvico za ocenjevanje motenj pozornosti s hiperaktivnostjo in/ali impulzivnostjo 

(AD/HD), prirejeno po diagnostičnih kriterijih za AD/HD po DSM-IV. Prav tako sem 
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ocenjevalno lestvico izpolnila sama med opazovanjem učenke pri uri matematike ter pri tem 

dobila nekoliko drugačne rezultate.  

 

Pri ocenjevanju določenih trditev sem uporabila ocenjevalno lestvico od 1–5, pri čemer 1 

pomeni, da trditev za učenko nikoli ne drži in 5, da trditev za učenko vedno drži. Tabela 12 

prikazuje ocene na področju pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnost – impulzivnost, kot sva 

jih ocenili s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo. Obarvana so polja, kjer sva obe ocenili, da 

je vedenje izraženo pri učenki.  

 

TABELA 12: Rezultati ocenjevalne lestvice za AD/HD. 

POMANJKLJIVA POZORNOST Ocene  pri 

individualni 

obravnavi 

Ocene med 

hospitiranjem 

v razredu 

1. Težko se osredotoči na detajle, zaradi nepazljivosti so 

pogoste napake pri šolskem delu ali drugih aktivnostih. 

1 2 

2. Ima težave pri vztrajanju, zadrževanju pozornosti pri 

nalogah ali igri. 

1 2 

3. Pogosto se zdi, da ne sliši, kar ji govorimo. 2 2 

4. Težko sledi navodilom in ne zmore dokončati šolskih 

nalog, drobnih opravil ali zadolžitev na delovnem mestu (ne 

zaradi nerazumevanja ali opozicijskega vedenja). 

1 2 

5. Ima težave pri načrtovanju, organiziranju nalog, aktivnosti. 1 3 

6. Pogosto se izogiba, nerada oz. s težavo izvaja naloge, ki 

zahtevajo določen mentalni napor (šolske naloge, domače 

naloge). 

3 3 

7. Pogosto izgublja potrebne stvari za delo doma ali v šoli 

(npr. pisala, knjige, domače naloge). 

2 2 

8. Pogosto jo zmotijo nebistveni zunanji dražljaji. 2 3 

9. Je pozabljiva pri dnevnih aktivnostih.  1 2 
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HIPERAKTIVNOST – IMPULZIVNOST 

1. Pogosto nemirni gibi rok, zvijanje na stolu. 1 1 

2. Težko sedi na miru, kadar se to zahteva. 1 1 

3. Pogosto bega, teka naokoli, ko to ni primerno. 1 1 

4. Težko se tiho, umirjeno igra oz. vključuje v sproščujoče 

aktivnosti. 

1 1 

5. Vedno je v gibanju, deluje kot »perpetum mobile«. 1 1 

6. Pogosto prekomerno govori. 1 1 

7. Pogosto odgovori na vprašanje, še preden je to v celoti 

izgovorjeno. 

1 1 

8. Težko počaka, da pride na vrsto v skupini, pri igri. 1 1 

9. Pogosto moti ali nadleguje druge; npr. plane in prekine 

pogovor ali igro drugih otrok.  

1 1 

 

Iz ocen, predstavljenih v tabeli št. 12, je razvidno, da učenka ni hiperaktivna ali impulzivna. 

Trditve na tem področju sva obe ocenili z 1, kar pomeni, da vedenje ni izraženo oziroma ni 

nikoli prisotno pri učenki. Področje, ki ga velja upoštevati, je področje pomanjkljive pozornosti. 

Ocene specialne in rahabilitacijske pedagoginje na področju pomanjkljive pozornosti se nekoliko 

razlikujejo od mojih ocen. Specialna in rehabilitacijska pedagoginja je učenko ocenjevala glede 

na vedenje pri individualnih obravnavah, med tem ko sem sama ocenjevala učenko glede na 

vedenje, izraženo v razredu pri uri matematike. Prav zaradi tega je prišlo do razlik med ocenama. 

Ugotovitve kažejo, da se težave s pozornostjo bistveno zmanjšajo, če je okolje ustrezno 

prilagojeno odzivnim posebnostim posameznika. Običajno se v razredu zahteva od učencev, da 

sedijo pri miru, odgovarjajo na vprašanja, ko so poklicani, sledijo razlagi učitelja in rešujejo 

posamezno nalogo, dokler ni v celoti dokončana. Tako veliko učencev z motnjo pozornosti ne 

zmore učinkovito delovati v tradicionalnem šolskem okolju (Brand idr., 2002).  

 

Zanimivo je dejstvo, da so večinoma moje ocene učenkinega vedenja na področju pomanjkljive 

pozornosti višje kot ocene specialne in rehabilitacijske pedagoginje. Vzrok je v prilagojenem 

delu pri individualni obravnavi in bistveno manjšem številu motečih dražljajev. Kakorkoli že in 

ne glede na višino ocen  potrebuje učenka pomoč pri usmerjanju in zadrževanju pozornosti. 
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Programi pomoči za učence z motnjo pozornosti temeljijo na jasnosti in natančnosti predstavitve 

nalog, strukturiranosti in zaporednosti nalog, vključenosti učenca v načrtovanje in nadzorovanje 

poteka nalog, pogostih povratnih informacijah in zagotovitvi, da je učenec glede na naše zahteve 

vedno aktiven (Alban-Matcalfe, 2001 v Pulec - Lah, 2010). Učenci z motnjo pozornosti se 

najuspešnejše učijo preko gibalnih dejavnosti, različnih materialov in slikovnih gradiv. V pomoč 

jim bo, če bomo organizirali krajše dejavnosti s pogostimi odmori (Brand idr., 2002).   

 

3.6.7 Povzetek rezultatov ocene učenke 
 

Učenka ima izrazite težave na področju časovnih mer, ki so izražene do te mere, da je potreben 

intenziven trening. Pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer je učenka 

dosegla le 2,5 točk, kar je v primerjavi z vzorcem šestošolcev, ki so v povprečju dosegli 23,7 

točk, izredno nizek rezultat. Učenkina avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov je 

ustrezna, nekaj napak je naredila pri računih odštevanja, sestavljenih računih in računih z 

neznanim členom. Na aritmetičnem testu je dosegla je dosegla 81 točk, kar ne odstopa v tolikšni 

meri od vzorca šestošolcev, ki so v povprečju dosegli 101,3 točk. Učenkine organizacijske 

spretnosti so razmeroma dobre, na vprašalniku organizacijskih spretnosti je dosegla 65 od 

možnih 100-ih točk. Na področju časovne organiziranosti je dosegla 64 točk. Učenka ne 

uporablja beležke, opremljene z datumi, in si ne načrtuje časa za opravljanje šolskih in 

prostočasnih dejavnosti.  

 

Pri usvajanju znanj in spretnosti je potrebno upoštevati prevladujoče učne stile učenke: praktični, 

vidni in slušni učni stil. Učenka ima rada gibalne dejavnosti in risanje. Njena motivacija za delo 

je ustrezna. Težave ima pri usmerjanju in zadrževanju pozornosti. Prav tako potrebuje vodenje 

pri učenju. Težave s pozornostjo vztrajajo in se lahko manifestirajo na različne načine. Pogosto 

so prisotne težave na področju organizacijskih spretnosti in pri upravljanju s časom (Low, 2009). 

Učenci z motnjo pozornosti slabše ocenjujejo časovno trajanje dogodkov (Hughton, 2011). 

Barkley (1998 v Hungton, 2011) je z raziskavo ugotovil, da imajo učenci z motnjo pozornosti 

z/brez hiperaktivnostjo in/ali impulzivnostjo težave pri presojanju porabe časa in dokončanju 
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zadolžitev v ustreznem časovnem roku. Nadalje je ugotovil, da se pri teh učencih pojavljajo 

težave pri organizaciji učenja in pri upravljanju s časom v vsakdanjem življenju.  

 

3.7 TRENING ČASOVNE ORIENTACIJE 
 

3.7.1 Priprava treninga  

 
Na osnovi ocene primanjkljajev, posebnih potreb in močnih področij učenke sem zanjo 

pripravila trening za izboljšanje časovne orientacije. Praktične dejavnosti, manipuliranje s 

konkretnim materialom in poslušanje so učenkin način sprejemanja podatkov. Zato sem le-to 

uporabila pri razvijanju časovne orientacije, ki je njeno šibko področje. Z zanimivimi, različnimi 

in kratkotrajnimi dejavnostmi ter vmesnimi navodili sem upoštevala njene posebne potrebe na 

področju pozornosti.  

 

Trening sem razdelila na tri medsebojno povezane dele: časovne mere, orientacija in časovna 

organizacija. Največji del treninga je obsegal učenje časovnih pojmov in zaporedij, ocenjevanje 

in merjenje trajanja dogodkov, branja časa z ure, pretvarjanja časovnih merskih enot in računanja 

s časovnimi merskimi enotami. Prav tako sem učenko učila orientacije na uri, koledarju in 

časovni premici. Nazadnje sem želela izboljšati učenkino časovno organizacijo z uporabo 

beležke in seznama dejavnosti. Trening sem poimenovala kot trening časovne orientacije, kljub 

temu da trening ne obsega le razvijanja časovne orientacije.  

 

Vse tri dele sem razvijala istočasno. Ob razvijanju pojmovnega in proceduralnega znanja 

časovnih mer sem razvijala učenkino orientacijo in časovno organizacijo. Trening je potekal 

individualno v okviru osemnajstih srečanj, ki so potekala dvakrat tedensko po eno šolsko uro na 

osnovni šoli, in sicer od januarja do marca 2011.  
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3.7.2 Cilji treninga 
 

Splošne cilje treninga sem razdelila na tri področja. Prioritetni cilj je bil izboljšati učenkino 

znanje časovnih mer. Na področju časovnih mer sem sledila ciljem in vsebinam iz učnega načrta 

(za matematiko in zgodovino). Ob tem sem razvijala učenkino časovno organizacijo in 

orientacijo. 

 

TABELA 13: Cilji treninga.  

Časovne mere 

krajša obdobja: s, min, h, dan, teden, mesec 

daljša obdobja: leto, desetletje, stoletje, tisočletje Pojmi 

pr. n. št., po n. š., prestopno leto, letni časi 

oceniti trajanje dogodkov in dejavnosti 

razvrstiti dogodke po časovnem zaporedju 

primerjati časovno trajanje dogodkov 

 meriti s peščeno uro in štoparico 

odčitati čas s pomočjo ure 

pretvarjati in računati s časovnimi merskimi enotami 

reševati časovne besedne probleme 

Postopki 

določiti tisočletje in stoletje letnicam 

Orientacija 

Izboljšati orientacijo na uri, časovni premici in koledarju. 

Časovna organizacija 

Samostojno načrtovanje dnevnih in tedenskih dejavnosti. 
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3.7.3 Predstavitev materialov in strategij 
 

Pri razvijanju učenkine časovne orientacije sem uporabila različne materiale, metode in strategije 

dela.  

 

3.7.3.1 Materiali  

Materiali, ki sem jih vključila v trening: 

• različne vrste peščenih ur (1, 3 in 10 minutna); 

• štoparica; 

• odštevalnik časa; 

• ura s kazalci (pobarvane polovice, označene minute in številke ur za popoldanski/večerni 

čas) in digitalna ura; 

• časovne domine (ena polovica ima narisano uro, druga zapis časa z besedo); 

• igra Logo (model ure s kazalci, kartice z narisano analogno uro na eni strani in digitalnim 

zapisom ure na drugi strani); 

• prirejena družabna igra Kviz (kartončki z vprašanji v treh barvah glede na težavnost); 

• urnik, avtobusni vozni red, tv spored; 

• kartice z imeni mesecev in letnih časov v 4 barvah; 

• kartončki s slikami letnih časov; 

• različne vrste koledarjev; 

• kartonček z zapisanimi pretvorniki; 

• časovni trak; 

• pojmovne kartice (na eni strani pojem, na drugi strani slika/asociacija in razlaga); 

• beležka, opremljena z datumi; 

• kartonček s smernicami za načrtovanje šolskih in prostočasnih dejavnosti; 

• razpredelnica za zapis dnevnih in tedenskih obveznosti; 

• kartotečna škatla.  
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3.7.3.2 Uporabljene metode in strategije dela 

Na splošno se je pri učenju časovnih pojmov izkazalo, da je bila učenki v veliko pomoč uporaba 

enostavnega jezika in grafična ponazoritev. Hkrati je pomembno, da sva vsak pojem povezali z 

znano situacijo iz njenega življenja. Učenka je prikaze opremila z ilustracijami in poznanimi 

dogodki. Ob izdelanih prikazih sva urili orientacijo, ponavljali naučeno in predstavljali razmerja 

med posameznimi enotami.  

 

Predstavila bom metode in strategije, ki so se izkazale še posebej uspešne pri delu z učenko. Te 

bom predstavila po posameznih področjih.  

 

a) Časovne mere 

• Razvijanje občutka za časovno trajanje: 

o učenka izbere peščeno uro (med 1, 3 in 10 minutno) in meri trajanje različnih 

dejavnosti; 

o ocenjuje trajanje dejavnosti in preveri ocene z merjenjem; 

o primerja količino pretresenega peska in določi trajanje; 

o trajanje iste dejavnosti izmeri s peščeno uro, šteje, oceni in izmeri čas trajanja s 

štoparico; 

o glasno šteje ob opazovanju premikanja sekundnega kazalca. 

 

• Učenje časovnih zaporedij 

Pri učenju časovnih zaporedij sva z učenko skupaj oblikovali različne načine 

predstavitev. Učenka je le-te večinoma izdelala sama po predlogi in verbalni usmeritvi.   

Zaporedje posameznih časovnih enot sva prikazali na ravni ali krožni liniji ter jih 

opremili z ilustracijami in/ali njej poznanimi dogodki. Ob izdelanih prikazih sva 

ponavljali in izvajali orientacijske vaje. Časovne enote sva povezovali med seboj s 

predstavljanjem razmerja ene do druge.   

 

o Linearen prikaz časovnih zaporedij 

Premico sva razdelili na ure in ponazorili trajanje dneva. Ob urah je učenka zapisala ali 

narisala dejavnosti, ki so značilne za njen dan. Na podoben način sva oblikovali časovno 
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premico z označenimi dnevi v tednu, meseci (slika 3), leti, desetletji in stoletji. Pri tem je 

pomembno, da sva vse časovne premice opremile z njenimi izkušnjami. Trakove sva zvili 

v krog in prikazali ponavljanje zaporedij.  

 

 

o Krožni prikazi časovnih zaporedij 

Na krožnici sva prikazali razdelitev dneva na ure in poimenovanje posameznih delov 

dneva (priloga 3). Le-to se je izkazalo kot uspešna metoda za usvojitev 24-urne ure. S 

krožnim prikazom sva ponazorili ponavljanje letnih časov in mesecev (priloga 4). Učenka 

ni zmogla umestiti posameznih mesecev v ustrezni letni čas, tako sem se odločila za 

grobo umestitev.  

 

• Metoda učenja branja analogne ure 

Opisala in predstavila bom način, ki je učenki pomagal k ustreznemu branju analogne ure 

in zapisu časa v digitalni obliki. Izdelala sem model ure (slika 4), ki je bil na začetku brez 

zapisa popoldanskih/večernih ur. Minut nisem razdelila od 0 do 30, temveč od 0 do 60, 

ker digitalno obliko časa zapišemo kot npr. 8:45. S takšno razdelitvijo sem želela prav 

tako poudariti, da ima 1 ura 60 minut. Pri branju časa na analogni uri so ji bile v oporo 

pobarvane polovice in zapis na uri »do«, »čez«. Naučila se je prebrati čas, ki ga kaže ura 

od 30 minut naprej kot nekaj minut »do« (minute na drugi polovici ure sva šteli od vrha 

navzdol). Učenkin glavni problem je bil zapisati čas v digitalni obliki ter natančno 

odčitati minute. Opazovala je gibanje velikega in malega kazalca, številke na uri, ob 

SLIKA 3: Učenkin prikaz mesecev na premici. 
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zapisanih minutah je štela po pet in po ena naprej. Pred zapisom popoldanskih/večernih 

ur sva z učenko skupaj izdelali grafični prikaz dneva (priloga 3). Ob tem je usvojila dele 

dneva, razdelitev na 24 ur in digitalen zapis ur. Primerjali sva izdelan krog dneva in zapis 

številk na uri. Ugotovila je, da krog predstavlja cel dan, medtem ko številke na številčnici 

ure predstavljajo polovico dneva.  Tako sva nalepili števila od 13 do 0 na rob ure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Strategija za zapomnitev števila dni posameznega meseca 

Pri pomnjenju števila dni posameznega meseca si je učenka uspešno pomagala s členki na 

rokah (slika 5). Preko ponavljanja in orientacijskih vaj na koledarju si je zapomnila, da je 

februar izjema med meseci.   

 

 

 

 

 

 

• Mnemotehnika za zapomnitev številskih dejstev 

S pomočjo simbolov za števila (priloga 5) in oblikovanjem smešne zgodbe si je učenka 

zapomnila letnice rojstva družinskih članov. Strategija za zapomnitev številskih dejstev 

SLIKA 4: Model za učenje ure.

SLIKA 5: Strategija za zapomnitev števila dni v mesecu. 
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se je izkazala za zelo uspešno. Simbole za posamezna števila si je zapomnila in strategijo  

uporabila tudi za pomnjenje letnic pri zgodovini.  

 

Učenkina primera:  

o rojstvo očeta leta 1970 – oče na svinčniku liže liziko in s koso kosi jajce; 

o leto ima 365/366 dni – vse dni v letu mi srce razbija, ko imam slona v roki, vsake 4 

leta imam dva slona. 

 

• Reševanje časovnih besednih problemov: 

o besedilne naloge je učenka reševala s pomočjo strategije prikazane v tabeli 14; 

o pri računanju z urami in minutami si je pomagala z risanjem ur; 

o ob prvi uri šteje minute, ki manjkajo do časa, ki ga kaže druga ura; 

o primer: 

 

Film, ki ga želiš gledati na TV, se začne 15 minut čez 10, zdaj je ura 5 minut čez 9. 

Koliko časa moraš počakati na začetek filma? 

 

o pri besednih problemih, ki so zahtevali računanje z leti in meseci, si je pomagala s 

koledarjem in izdelanimi prikazi. 

 

 

 

 

 

SLIKA 6: Reševanje časovnega besednega problema z risanjem ure. 
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TABELA 14: Strategija reševanja besedilnih nalog. 

GROZDJE strategija reševanja besedilnih nalog 

Glasno preberi. 

Riši. 

Obkroži podatke. 

Zdaj predvidi način reševanja. 

Delavno se loti računanja. 

Je odgovor zapisan? 

 Enkrat še preveri. 

 

• Strategija za določanje kronoloških pojmov stoletja in tisočletja letnicam 

o letnici prekrijemo dve mesti (asociacija: 100 let ima 2 ničli) od desne proti levi in 

prištejemo neprikritemu številu ena, tako letnici določimo stoletje (na podoben način 

določimo tisočletje); 

o primer:    

 
SLIKA 7: Strategija za določanje kronoloških pojmov stoletja in tisočletja letnicam. 

 

• Kartotečna škatla 

Vsako srečanje sva za pojem, katerega pomen učenka ni poznala, oblikovali pojmovno 

kartico. Na sprednjo stran sva zapisali pojem, na hrbtni strani je bil prostor za razlago 

pojma, asociacijo oz. ilustracijo. Predhodno sva z učenko izdelali kartotečno škatlo, 

kamor je ustavljala pojmovne kartice. Nove časovne pojme je ponavljala po navodilih 

kartotečne škatle. Ob tem je pomembno poudariti, da je sčasoma pri učenju različnih 

predmetov izdelovala pojmovne kartice. Kartotečno škatlo sva oblikovali po navodilih 

Weimer idr. (2002).  
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b) Orientacija 

• Na uri: 

o dopolnjevanje manjkajočih števil na številčnici ure; 

o risanje kazalcev na uri po verbalnem navodilu ali digitalnem zapisu časa; 

o prerisovanje položaja kazalcev; 

o nastavljanje kazalcev na uri. 

 

• Na koledarju: 

o iskanje posameznih mesecev, datumov; 

o iskanje, na kateri dan je določen datum; 

o premikanje na koledarju za določeno število dni, tednov, mesecev naprej/nazaj. 

 

• Na premici: 

o postavljanje figure na leto …, premikanje za  3, 5 let naprej/nazaj.  

 

c) Časovna organizacija 

• Ocena porabe časa v enem dnevu: 

o učenka oceni porabo časa za posamezne aktivnosti v enem dnevu (tabela 15); 

o seštejeva ure in se pogovoriva, kje je preveč porabljenega časa; 

o  pokaževa področja, kjer učenka porabi preveč časa in ga nameniva področjem, kjer 

ga je porabljenega premalo. 

 

• Določanje prioritet:  

o učenka določi, kaj mora in kaj želi narediti (tabela 16). 

 

• Kartonček s smernicami za načrtovanje dejavnosti (slika 8).  

 

• Pisanje dnevnega in tedenskega urnika dejavnosti (tabela 17): 

� učenka najprej napiše fiksne termine; 

� nato kar mora; 

� nazadnje kar želi. 
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�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA 15: Razpredelnica za oceno porabe časa. 

 

 

 

 

 

       KAKO PORABLJAM ČAS? 
 
 
 

Aktivnost Ocena časa 

POUK  

DN  

UČENJE  

KROŽKI, PROSTOČASNE DEJAVNOSTI  

POMOČ PRI DOMAČIH OPRAVILIH  

GLEDANJE TV  

POT V ŠOLO  

PRIPRAVA IN UŽIVANJE HRANE  

OSEBNA NEGA  

SPANJE  

SEŠTEVEK  

Koliko minut ali ur porabim za posamezne  

aktivnosti v enem dnevu? 

SLIKA 8: Kartonček s smernicami za načrtovanje šolskih in prostočasnih dejavnosti. 
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TABELA 16: Primer izpolnjene razpredelnice za določanje obveznosti. 

 

 

TABELA 17: Primer izpolnjenega tedenskega urnika. 

 PON TOR SRE ČET PET 

8:00– 12:00 POUK POUK POUK POUK POUK 

12:00– 14:00 avtobus, 

kosilo 

Ivanka, 

avtobus 

Pouk, avtobus Ivanka, 

avtobus 

avtobus, 

kosilo 

15:00 Verouk kosilo, 

počitek 

kosilo, 

počitek 

kosilo, 

počitek 

DN, igra 

16:00 Risanje učenje  DN DN učenje 

17:00 učenje  kvačkanje delo doma pevske vaje TV 

18:00 TV DN učenje učenje večerja 

19:00 večerja, igra večerja večerja, TV pomoč doma risanje 

20:00 DN TV TV večerja, TV TV 

Obveznosti med vikendom: učenje za test 

 

 

 

 

 

 

KAJ MORAM DANES NAREDITI? 

D.N. za matematiko, verouk, učenje angleščine 

KAJ ŽELIM DANES NAREDITI? 

 

Iti v trgovino, risati 
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3.7.4 Predstavitev dveh srečanj 
 

Za boljšo predstavljivost poteka treninga bom v nadaljevanju predstavila dve srečanji. Opredelila 

in opisala sem prvo in šestnajsto uro treninga. Prvo srečanje prikazuje in opisuje učenkino znanje 

in spretnosti na začetku treninga. Med prvim in šestnajstim srečanjem je bilo vmes petnajst 

srečanj in zato je na posameznih področjih viden večji napredek.  

 

1. ura treninga, 6. 1. 2011 

 

Cilji srečanja:  

• oceni trajanje dejavnosti; 

• s peščeno uro in štoparico izmeri trajanje dejavnosti; 

• meritev zapiše z merskim številom in enoto; 

• z besedami opiše, kateri čas kaže analogna ura zjutraj/dopoldne in popoldne/zvečer; 

• v digitalni obliki pove, kateri čas kaže analogna ura; 

• po verbalnem navodilu premika figuro na koledarju za določeno število dni, tednov ali 

mesecev naprej/nazaj; 

• v beležko, opremljeno z datumi, si zapiše DN, datume kontrolnih nalog ipd.  

 

TABELA 18: Trening časovne orientacije, 6.1.2011. 

DEJAVNOST POTEK DELA UGOTOVITVE IN OPAŽANJA 

1. Ocenjevanje in 

merjenje 

trajanja s 

peščeno uro in 

štoparico 

 

 

 

 

Učenka izvede dejavnosti po 

navodilih in izmeri trajanje s 3-

minutno peščeno uro ter nariše 

količino pretresenega peska. 

Oštevilči trajanje dejavnosti. Oceni 

trajanje, ponovno izvede dejavnost  

in izmeri čas trajanja s štoparico. 

Demonstriram način uporabe 

štoparice, pogledava si, kje so 

Učenka je bila motivirana za 

izvajanje dejavnosti in merjenje s 

peščeno uro. Natančno nariše 

količino pretresenega peska. 

Trajanje dejavnosti je pravilno 

oštevilčila glede na narisano 

količino pretresenega peska.  Ocene 

so nenatančne (tabela 19). Prvo 

aktivnost sem izmerila s štoparico 
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2. Odčitavanje 

časa s pomočjo 

analogne  ure  

 

 

 

 

 

 

 

3. Orientacijske 

vaje na 

koledarju 

 

 

 

 

4. Ogled in 

pogovor ob 

moji 

(izpolnjeni) 

beležki, 

opremljeni z 

datumi.  

5. Učenkina 

evalvacija  

zapisane minute, sekunde. 

 

 

 

Nastavljam uro s kazalci. Učenka 

pove, kateri čas kaže ura zjutraj/ 

dopoldne in popoldne/zvečer. Čas, 

ki ga kaže ura, opišem z besedami 

in v digitalni obliki, spodbudim k 

temu, da pove, kateri čas kaže ura 

na oba načina. 

 

 

 

Po verbalnem navodilu pokaže, kje 

so zapisani meseci, tedni, dnevi, s 

kakšno barvo so označeni prazniki, 

nedelje itd. Podajam navodila za 

premikanje figure po koledarju. 

 

 

Pogledava, kje v beležki so zapisani 

dnevi, meseci in datumi. Razdelim 

ji podobno beležko, poišče današnji 

datum in zapiše domačo nalogo. 

Dogovoriva se, da bo vanjo sproti 

zapisovala vse obveznosti, rojstne 

datume, dogodke ipd. 

Izmed treh obrazkov izbere enega 

in napiše, ali se je kaj novega 

naučila. 

in ji pokazala način uporabe. 

Naslednje tri dejavnosti ustrezno 

izmeri in zapiše meritev.  

 

Pravilno pove, kateri čas kaže ura 

zjutraj/dopoldne za polno uro. Pol 

ure pravilno prebere v eni tretjini 

primerov. Neustrezno odčita čas na 

analogni uri za 15 minut čez ali do.  

Minute odčita nenatančno.  

Uspešnejša je pri besednem opisu 

časa v primerjavi z digitalnim 

načinom.  

 

Obvlada, kje so zapisani meseci, 

tedni in dnevi, kakšne barve so 

prazniki. Pravilno premakne figuro 

za določeno število dni, tednov, 

mesecev naprej/nazaj, pri tem je 

počasna in nezanesljiva. 

 

Učenka ne uporablja beležke, 

opremljene z datumi. Nalogo si 

večinoma zapisuje v zvezek. Poišče 

današnji datum, pri tem je počasna 

in negotova. Na ustrezen prostor 

zapiše DN. V beležko zapiše svoj 

rojstni dan. 

 Obkroži vesel obraz in napiše, da 

se je naučila veliko zabavnega.   
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TABELA 19: Ocenjevanja in merjenje trajanja dejavnosti, 6. 1. 2011. 

 

Sinteza, ugotovitev in predlogi za nadaljnje delo: Učenka je bila motivirana za delo in je 

ustrezno sodelovala. Za izvajanje dejavnosti, merjenje s peščeno uro in štoparico, je bila izredno 

motivirana. Še naprej bova merili s peščeno uro (izbirala bo med tremi vrstami) in štoparico. V 

prihodnje bova urili ocenjevanje trajanja dogodkov s pomočjo štetja. Za umiritev in razvijanja 

občutka za trajanje minute bo na koncu ure zaprla oči, si tiho štela do 60 in dvignila roko, ko bo 

menila, da je pretekla minuta. Učenkino branje ure je neustrezno. Potrebno bo vaditi ure za 

popoldanski čas ter natančno odčitavanje minut. Za oporo bom na uri označila minute in ure. 

Beležko bova vsako uro sproti pregledovali in z njeno pomočjo oblikovali tedenski urnik. Pri 

učenki bom poskušala v nadaljnjih srečanjih doseči konkretno opredelitev, kaj se je naučila oz. si 

bo zapomnila.  

 

 

 

 

 

 

Dejavnost 

MERJENJE S 

PEŠČENO 

URO 

TRAJANJE  

(od 1 do 4) 

OCENA 

(s, min) 

MERJENJE 

S 

ŠTOPARICO 

Umivanje rok 
 

4 2min 54s 

10 počepov 
 

2 20s 10s 

»Mišja«  hoja od sprednje 

do zadnje stene učilnice 

 
3 40s 25s 

Padec svinčnika z mize 
 

1 10s 3s 
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16. ura treninga, 24. 3. 2011 

 

Cilji srečanja:  

• oceni in izmeri čas trajanja dejavnosti s peščeno uro in štoparico; 

• zapiše meritev z merskim številom in enoto; 

• na časovni premici se po navodilih premika za določeno število let/desetletij/stoletij 

naprej in nazaj; 

• s pomočjo časovne premice določi koliko let, desetletij in stoletij ima posamezno 

obdobje; 

• letnicam določi stoletje in tisočletje; 

• pravilno nastavi kazalce na analogni uri po besednem opisu; 

• z besedami opiše, kateri čas kaže ura. 

 

TABELA 20: Trening časovne orientacije, 24.3.2011. 

DEJAVNOST POTEK DELA UGOTOVITVE IN OPAŽANJA

1. Ocenjevanje in 

merjenje 

dejavnosti 

 

 

 

2. Orientacijske vaje 

na časovni 

premici, določanje 

razlike v 

letih/desetletjih 

med posameznimi 

družinskimi člani. 

 

 

Izmenično izvajava dejavnosti. 

Učenka izbere primerno peščeno 

uro in izmeri čas trajanja 

dejavnosti. Oceni čas trajanja in 

preveri oceno s štoparico. 

 

Ob izdelani časovni premici 

pokaže leta, desetletja, stoletje in 

tisočletje. Postavi figuro na 

določeno leto in se premika za 

leta, desetletja itd. naprej/nazaj. S 

pomočjo zapisanih letnic rojstva 

družinskih članov na premici, 

določi, koliko let/desetletji je 

posameznik starejši/mlajši od 

Ustrezno izbira primerno peščeno 

uro, ocene so ustrezne. Učenka 

spretno uporablja štoparico, odčita 

čas in ustrezno zapiše meritve 

(tabela 21). 

 

Učenka razume, kje so označena 

leta, desetletja, stoletja in 

tisočletje. Ob časovnem traku zna 

določiti s štetjem, koliko let, 

desetletij, stoletij ima posamezno 

obdobje. Ob moji usmeritvi zmore 

s pomočjo časovne premice 

izračunati, koliko let/desetletji je 

posameznik starejši/mlajši od 



Ivanka Bider: Razvijanje časovne orientacije pri učenki z učnimi težavami 

 
79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Določanje 

letnicam stoletje 

in tisočletje. 

 

 

 

 

4. Igra Logo  

 

 

 

 

 

5. Učenkina 

evalvacija ure, 

medtem 

pregledam 

beležko in 

tedenski urnik.  

drugega.  

 

 

 

Na tablo zapišem letnice, učenka 

jih poišče na časovni premici in 

jim določi stoletje in tisočletje. 

 

 

 

 

Z 10-minutno peščeno uro meriva 

čas igranja, izmenjaje nastavljava 

kazalce na uri in opiševa čas z 

besedo. Primerjava dobljeno 

število kartic. 

 

Nariše obraz, kako ji je bilo všeč, 

zapiše, kaj se je naučila in česa ni 

razumela. 

 

drugega. Brez opore ne zmore 

izračunati let, odšteje manjšo 

letnico od večje.  

 

Stoletje in tisočletje ustrezno 

določi s pomočjo naučene 

strategije. Le-to je učinkovito 

usvojila. S pomočjo časovnega 

traka neuspešno določi stoletje in 

tisočletje letnici. 

 

V vseh primerih pravilno nastavi 

uro in z besedo opiše čas, ki ga 

kaže ura. Opazen je pomemben 

napredek pri branju in nastavljanju 

ure.  

 

Nariše smejoč obraz, kar pomeni, 

da ji je bilo všeč. Zapiše, da se je 

naučila računati z leti ter da je vse 

razumela. Beležka in tedenski 

urnik sta ustrezno izpolnjena.  
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TABELA 21: Ocenjevanje in merjenje dejavnosti, 24. 3. 2011. 

Dejavnost 

MERJENJE S 

PEŠČENO 

URO 

TRAJANJE 

(od 1 do 4) 

OCENA 

(s, min) 

MERJENJE S 

ŠTOPARICO 

Brisanje table 
 

4 2min 30s 2min 28s 

Hranjenje s tremi bobi 

palčkami 

 
3 2min 1min 58s 

2 počepa in 5 krogov 

okrog mize 

 
1 15s 20s 

Zlaganje vžigalic v 

vrsto 

 
2 1min 30s 1min 36s 

 

Sinteza ugotovitev in predlogi za nadaljnje delo: Ocenjevanje in merjenje trajanja dejavnosti je 

ustrezno. Orientacija na časovni premici se je izboljšala. Ob časovni premici in verbalni 

usmeritvi izračuna leta. Potrebno je uriti računanje z leti.  Učenka je usvojila strategijo za 

določanje stoletij in tisočletij letnicam. Pri branju in nastavljanju kazalcev na uri je natančna, 

zanesljiva in hitra. Beležka in tedenski urnik sta ustrezno izpolnjena. Učenka je bila motivirana 

za delo in primerno sodelovala pri vseh dejavnostih.  

 

 

3.8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA USPEŠNOSTI 

TRENINGA 

 
Glavni del treninga obsega razvijanje znanj na področju časovnih mer, nekoliko manjši delež pa 

je namenjen časovni organizaciji. Tako sem za preverjanje napredka znanja časovnih mer 

uporabila naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer, za preverjanje 

učenkinega napredka na področju časovne organizacije pa vprašalnik organizacijskih spretnosti. 

Le-ta mi je prav tako služil za preverjanje vpliva treninga na izboljšanje posameznih področjih 
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organizacije. Za preverjanje vpliva treninga na izboljšanje avtomatizacije aritmetičnih dejstev in 

postopkov sem uporabila 10-minutni aritmetični test.  

 

3.8.1 Področje časovnih mer 

 
Za preverjanje učenkinega napredka znanja časovnih mer sem uporabila naloge objektivnega tipa 

za preverjanje znanja časovnih mer (priloga 2), ki so sestavljene na osnovi nalog objektivnega 

tipa za preverjanje znanja časovnih mer (priloga 1), ki so jih reševali vsi učenci iz vzorca.  

Naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer pred in po treningu so si v veliki 

meri podobne zaradi lažje primerjave napredka. V tabeli 22 je prikazana primerjava rezultatov na 

nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer pred in po treningu po posameznih 

nalogah. 

 

TABELA 22: Rezultati učenke na  nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer 
pred in po treningu. 

Naloga 
Dosežene točke 

pred treningom 

Dosežene točke 

po treningu  

Možno število 

točk 

1. Ocenjevanje trajanja 0 2,5 2,5 

2. Branje časa z analogne ure 1 3 3 

3. Besedilna naloga (izračun dneva v 

tednu) 
0 1 1 

4. Pretvarjanje 1 6 6,5 

5. Orientacija na časovni premici 0 3,5 4 

6. Besedila naloga (izračun datuma, 

določitev letnega časa) 
0 1 3 

7. Dopolnjevanje (poznavanje 

pojmov: leto, desetletje, stoletje in 

tisočletje) 

0,5 2 3,5 

8. Določanje kronoloških pojmov 

tisočletja in stoletja letnicam 
0 3 3 
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9. Besedilna naloga (izračun let) 0 0 1 

10. Določanje vrtljajev kazalcev (1. 

testiranje) /  Določanje števila dni 

mesecem  (2. testiranje) 

0 1 1 

11. Besedilna naloga (računanje z 

urami in minutami) 
0 0 3,5 

Skupaj 2,5 23 32 

 

Na končnem preverjanju znanja časovnih mer je učenka dosegla 23 točk od možnih 32-ih. 

Naloge objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer je rešila v 30-ih minutah. Po 

končanem reševanju sem jo spodbudila, da je ponovno pregledala ustreznost rešitev. Z  

nalogami, ki jih spočetka ni rešila, se ni želela ponovno ukvarjati. Pripomočkov, ki sva jih 

uporabljali med samim treningom, ni imela na voljo pri zaključnem preverjanju.  

Učenka je na zaključnem preverjanju znanja časovnih mer v celoti pravilno rešila nalogo 

ocenjevanja trajanja dogodkov, branja časa z analogne ure, besedilno nalogo z zaporedji dni in 

nalogi, ki sta zahtevali določanje tisočletja in stoletja ter števila dni posameznim mesecem. Čas 

na analogni uri je prebrala hitro in zapisala digitalen zapis. Pri tem je zanimivo, da si ni 

pomagala niti s štetjem minut ali popoldanskih ur. Glede na to da je na začetnem testiranju 

trajanje dogodkov ocenila z besednimi opisi (npr. malo časa), je opazen pomemben napredek, saj 

je za vseh pet dogodkov navedla ustrezno mersko število in enoto. Pri določanju kronoloških 

pojmov tisočletja in stoletja letnicam ter števila dni posameznim mesecem si je pomagala z 

naučenima strategijama. Pretvarjanje časovnih merskih enot je bilo hitro in učinkovito, naredila 

je le eno napako pri pretvarjanju enoimenske enote v dvoimenski merski enoti, kjer je potrebno 

deliti s pretvornikom in izračunati ostanek. Orientacija na časovni premici je bila ustrezna, le eno 

letnico je vstavila na nepravilno mesto. Pri besedilni nalogi, ki je zahtevala računanje z datumi, 

je učenka pravilno določila dan in leto, mesec in letni čas sta bila neustrezna. Pravilno je 

dopolnila število dni in mesecev v letu, število let posameznih obdobij, neustrezno pa je navedla 

število stoletij v enem tisočletju. Pri računanju z leti je bila neuspešna, pri tem je manjšo letnico 

odštela od večje. Zadnjo besedilno nalogo, ki je preverjala računanje z urami in minutami, je 

rešila nepravilno. Učenka si na tem mestu ni pomagala z risanjem. Proti koncu ji je padla 

pozornost in kljub spodbudi ni ponovno rešila 11. naloge.  
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Učenka je na začetnem testiranju dosegla 2,5 točki, kar je glede na zajet vzorec učencev 6. 

razreda, kljub upoštevanju visokega deleža učencev, ki so uspešni pri matematiki, izredno nizek 

rezultat. Pri drugem testiranju, ki sem ga izvedla ob koncu treninga, je učenka dosegla 23 točk, 

kar je že povprečno število (23,7) doseženih točk 40-ih šestošolcev. Učenka je po treningu 

primerljiva vzorcu šestošolcev, kljub temu da vzorec sestavlja 85 % učencev, ki so prav dobri ali 

odlični pri matematiki.  

 

Atwood (2009) trdi, da učenec s težavami usvajanja časovnih merskih enot potrebuje razdelitev 

časa in izgradnjo pojma časa od samega začetka. Vsako stopnjo učenja je treba nasloniti na 

življenjske izkušnje posameznika. Preden gremo na novo stopnjo, se moramo prepričati, da 

učenec obvlada predhodno. Prav tako je pomembno stalno ponavljanje naučenega. 

 

Pri učenju časovnih merskih enot sem uporabila priporočene strategije; povezovanje z 

življenjskimi izkušnjami in stalno ponavljanje naučenega. Učenki so pomagale različne strategije 

in opore. Kavkler (2004) razlaga, da različne dejavnosti in načini merjenja pomagajo razviti 

pojem trajanja dogodkov. Z učenko sva izvajali veliko vaj merjenja trajanja dogodkov z 

različnimi pripomočki. Boucher (1998) pravi, da se učenec preko različnih dejavnosti 

ocenjevanja zaveda, da ocenjevanje ni enako ugibanju, temveč metoda, s katero mislimo o 

problemu in možnih rešitvah. Učenka je preko ocenjevanja trajanja razvijala kritično 

razmišljanje in občutek za časovno trajanje dogodkov.  

 

Rezultati, pridobljeni z nalogami objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer, 

potrjujejo pomemben napredek učenke na področju časovnih mer. Sočasno z izboljšanjem znanja 

časovnih mer je učenka izboljšala orientacijo v času in sposobnost upravljanja s časom.  

 

3.8.2  Avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov 
 

Primerjava doseženih točk učenke na 10-minutnem aritmetičnem testu, pred in po treningu, je 

prikazana glede na vrsto računa v tabeli 23 in grafu 8. V obeh primerih je  preverjanje 

aritmetičnega znanja potekalo individualno in je trajalo 10–12 minut.  
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TABELA 23: Primerjava rezultatov 10-minutnega aritmetičnega testa pred in po treningu. 

Računi Dosežene točke 

pri 1. testiranju 

Dosežene točke 

pri 2. testiranju 

Možno število 

točk 

Seštevanja  25 25 25 

Odštevanja 16 27 27 

Množenja 4 6 6 

Deljenja 7 7 7 

Sestavljeni  19 25 28 

Z neznanim členom 10 14 17 

Skupaj  81 104 110 

 

 
GRAF 9: Primerjava rezultatov 10-minutnega aritmetičnega testa pred in po treningu- 

 

Iz grafa št. 9  je razvidno, da je učenka pri prvem ocenjevanju avtomatizacije aritmetičnih dejstev 

in postopkov dosegla 81 točk, kar je glede na vzorec 40-ih učencev 6. razreda podpovprečen 

rezultat. Povprečje, ki so ga dosegli njeni vrstniki, zajeti v vzorcu, je 101,3 točk. Pri drugem 

ocenjevanju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, po končanem treningu, je učenka 

dosegla 104 točke, kar jo je uvrstilo med nadpovprečen rezultat. Učenka je bolje reševala račune 

odštevanja, z neznanim členom in sestavljene račune.  
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Čas je osnovno zaporedje in večina učencev, ki obvladuje pojem časa, običajno premaga vse 

težave z zaporedji ter lažje razume še veliko drugih pojmov pri matematiki (Atwood, 2009). 

Rezultati, pridobljeni z 10-minutnim aritmetičnim testom, potrjujejo napredek učenke na 

področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov. 

 

3.8.3 Področje organizacijskih spretnosti 
 

Primerjavo rezultatov na začetnem in zaključnem testiranju organizacijskih spretnosti sem 

prikazala na spodnjem grafu št. 10. 

 
GRAF 10: Primerjava rezultatov začetne in končne ocene organizacijskih spretnosti. 

 

Iz grafa št. 10 je razvidno, da je učenka na zaključnem testiranju pri vseh področjih organizacije 

dosegla višje število točk v primerjavi z začetno oceno organizacijskih spretnosti. Na začetnem 

testiranju organizacijskih spretnosti je učenka dosegla 65 in po treningu 74 od možnih 100-ih 

točk na skupnem rezultatu vprašalnika o organizacijskih spretnostih. Razlika med začetnim in 

zaključnim testiranjem znaša v povprečju 10 točk. Učenkina časovna organiziranost se je 

izboljšala, saj je na začetnem testiranju dosegla 64 in po treningu 72 od možnih 100-ih točk. 
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Glede na trening bi na tem področju pričakovala nekoliko večji napredek. Zanimivo je, da so se 

po treningu časovne orientacije izboljšala prav vsa področja organizacije. Večji napredek je 

opazen na področjih: organiziranost v šoli, strategije in osebna urejenost.  

 

Učenka si je v beležko, opremljeno z datumi, redno zapisovala šolske obveznosti, datume 

kontrolnih nalog, različne popoldanske obveznosti, rojstne dni družinskih članov in prijateljev. V 

glavnem je za vse dni v tednu načrtovala dejavnosti v tedensko razpredelnico. Vnaprej je 

načrtovala čas za učenje, domače naloge in prostočasne dejavnosti. Izboljšal se je nabor strategij, 

ki jih učenka uporablja v šoli in tudi doma. Obenem je ob učenju izdelovala pojmovne kartice in 

jih ponavljala po navodilih kartotečne škatle. Številska dejstva si je poskušala zapomniti s 

pomočjo podob in zgodbe.  

 
Ne rodimo se z zgrajenim konceptom časa. Temveč se le ta razvija skozi nenehno vajo. Na ta 

način se postopoma naučimo, npr.  koliko lahko naredimo v eni uri. Toda to znanje ni nikoli 

popolno, kot je lahko veščina tipkanja ali pomivanja posode.  Pogosto jo moramo sami 

uporabljati, da razvijemo dobro zmožnost upravljanja s časom (Adler, 2001).  Razne 

razpredelnice za načrtovanje dejavnosti, urniki in koledarji so pozitivno vplivali na izboljšanje 

časovne organiziranosti učenke ter na samo načrtovanje šolskih in domačih nalog ter obveznosti. 

Časovno načrtovanje dejavnosti in postavljanje kratkoročnih ciljev vpliva na izboljšanje časovne 

organizacije (Macan, 1994 v Claessens, 2005). Z nadaljevanjem treninga bi učenka postopoma 

dosegla večji napredek na področju časovne organizacije in s tem tudi na ostalih področjih 

organizacijskih spretnosti. Znati upravljati s časom je pomembno za učinkovito vsakodnevno 

delovanje in se tesno povezuje s področjem organizacijskih spretnosti. Trening časovne 

organizacije izboljša vsa področja organizacije. Z učinkovitim upravljanjem s časom ima 

posameznik nadzor nad svojim življenjem, kar pozitivno vpliva na zadovoljstvo in uspešnost na 

delovnem mestu in v zasebnem življenju (Macan, 1994 v Claessens 2007). Trening časovne 

organizacije vpliva na izboljšanje ocenjevanja trajanja dejavnosti, opravljanja zahtevnejših 

zadolžitev in na zmožnost prilagoditi ali opustiti prvotni načrt (Eliam in Aharon, 2003 v 

Claessens 2007). S treningom časovne organizacije posameznik doseže večji uspeh na šolskem 

in delovnem področju, prav tako pa se izboljšajo odnosi s prijatelji (Barling, 1996 v Claessens 

2007). 
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3.9 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
Na začetku sem si postavila raziskovalna vprašanja, na katera sem s svojim raziskovanjem dobila 

odgovore, ki jih navajam v nadaljevanju.  

 

1. Kako vzorec štirih oddelkov učencev šestega razreda obvlada časovne mere in 

katera področja tem učencem predstavljajo največ težav? 

 

Vzorec štirih oddelkov učencev šestega razreda je bil pri reševanju nalog objektivnega tipa za 

preverjanje znanja časovnih mer uspešen. Največ učencev (60 %) je doseglo rezultat v intervalu 

24 in 29,5 točk. Skoraj vse točke (30 do 32) je doseglo 7,5 % učencev. Nižje rezultate na nalogah 

objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer (14,5 točk ali manj) je doseglo 12,5 % 

učencev. Pri tem izstopa ena učenka z izredno nizkim rezultatom (2,5 točk). Glede na to da je v 

pridobljenem vzorcu kar polovica učencev (52,5 %) z odlično oceno pri matematiki, 32,5 % z 

oceno prav dobro, 21,5 % z oceno dobro in 5% z oceno zadostno, je visok uspeh na nalogah 

objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer pričakovan. Vzorec šestošolcev je imel 

največ težav z ocenjevanjem trajanja dogodkov in reševanjem časovnega besednega problema v 

povezavi z ogledom kino predstave.  

 

2. Kako je ustrezna učiteljeva ocena znanja časovnih mer pri vzorcu štirih 

oddelkov učencev šestega razreda in ali je znanje časovnih mer povezano z 

aritmetičnim znanjem ter oceno pri matematiki? 

 

Ocena učitelja na tristopenjski ocenjevalni lestvici za oceno znanja časovnih mer se praviloma 

sklada z dobljenim številom točk pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih 

mer. Učiteljeva ocena znanja časovnih mer je ustreza pri vzorcu učencev šestega razreda, ki so 

so dosegli nad 80-odstotno uspešnost pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja 

časovnih mer. Znanje teh učencev je učitelj v vseh primerih ustrezno ocenil kot dobro. Učiteljeva 

ocena znanja časovnih mer vzorca šestošolcev, ki so dosegli od 50 do 80-odstotno uspešnost pri 

nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer, je delno ustrezna (znanje teh 
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učencev je v približno polovici primerov ocenjeno s srednje dobro in dobro). Učiteljeva ocena 

znanja časovnih mer pri vzorcu šestošolcev, ki so dosegli po 50-odstotno uspešnost pri nalogah 

objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer, ni ustrezna. Znanje teh učencev je učitelj 

ocenil kot srednje dobro, izjemoma je znanje učenke z izredno nizkim rezultatom ustrezno 

ocenjeno s slabo.  

 

Vzorec učencev šestega razreda je bil pri reševanju 10-minutnega aritmetičnega testa uspešnejši 

v primerjavi z nalogami objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer. Kar 70 % učencev 

je doseglo visok rezultat (90 % ali več) na aritmetičnem testu, enak rezultat je pri nalogah 

objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer doseglo 15 % učencev. Rezultat v intervalu 

80 do 90 % je doseglo 37,5 % učencev pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja 

časovnih mer in 20 % učencev pri aritmetičnem testu. Od 70 do 80-odstotno uspešnost na 

aritmetičnem testu je doseglo 7,5 % učencev in 20 % učencev pri nalogah objektivnega tipa za 

preverjanje znanja časovnih mer. Manj kot 70-odstotno uspešnost na aritmetičnem testu je 

dosegla le še ena učenka, in sicer je dosegla rezultat v intervalu 50 in 60 %. Rezultat pod 70 % je 

pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer doseglo 27,5 % učencev. V 

povprečju so učenci dosegli 74,1 % pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih 

mer in 92,1 % uspešnost pri 10-minutnem aritmetičnem testu. Na osnovi dobljenih rezultatov ne 

moremo zaključiti, da je zanje časovnih mer povezano z aritmetičnim znanjem.  

 

Uspeh pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer je praviloma povezan z 

oceno pri matematiki. Nizko število točk (pod  50%) so dosegli učenci, ki so dobri in zadostni pri 

matematiki (razen dva učenca imata višjo oceno), med tem ko so visoko število točk (nad 90 %) 

dosegli izključno učenci, ki so odlični pri matematiki. Vmesni rezultati pri nalogah objektivnega 

tipa za preverjanje znanja časovnih mer so zastopani tako pri učencih, ki so prav dobri kot 

odlični pri matematiki.  

 

3. Kako lahko trening časovne orientacije izboljša znanje časovnih mer in časovno 

organizacijo ter katere so učinkovite strategije in metode dela pri delu z učenko 

z učnimi težavami? 
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Trening časovne orientacije lahko izboljša znanje časovnih mer in časovno organizacijo. 

Pokazatelj učenkinega napredka znanja časovnih mer so naloge objektivnega tipa za preverjanje 

znanja časovnih mer, ki sem jih izvedla ob začetku in na koncu osemnajstih srečanj treninga. Pri 

nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer je učenka pred začetkom treninga 

dosegla 2,5 in po treningu 23 točk od možnih 32-ih, kar jo je uvrstilo med povprečni rezultat 

vrstnikov, ki so sodelovali v raziskavi. Kljub temu da so bili v vzorcu zajeti predvsem učenci, ki 

so uspešni pri matematiki (85 % jih ima oceno 4 ali 5), je učenka z učnimi težavami dosegla 

njihovo povprečno število točk pri nalogah objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer. 

Sedaj zmore prebrati čas na analogni uri in zapisati čas v digitalni obliki. Pomemben napredek je 

opazen pri ocenjevanju časovnega trajanja, saj je učenka za vseh pet dogodkov navedla ustrezno 

mersko število in enoto, kar je ustrezno navedlo le 5 % šestošolcev na začetnem testiranju. 

Pretvarjanje časovnih merskih enot je hitro in učinkovito.  

 

Časovna organiziranost učenke se je po treningu časovne orientacije izboljšala. Učenka si je v 

beležko, opremljeno z datumi, začela redno zapisovati šolske obveznosti, datume kontrolnih 

nalog, različne popoldanske dejavnosti, rojstne dni družinskih članov in prijateljev. Večinoma je 

za vse dni v tednu načrtovala dejavnosti v tedensko razpredelnico. Vnaprej je načrtovala čas za 

učenje, domače naloge in prostočasne dejavnosti. Napredek na področju časovne organizacije 

potrjuje dobljen rezultat na vprašalniku o organizacijskih spretnostih. Na področju časovne 

organiziranosti je učenka pred začetkom treninga dosegla 64 in po treningu 72  od možnih 100-ih 

točk. Razlika na tem področju, glede na rezultat na vprašalniku, znaša samo 8 točk. Z 

upoštevanjem izrazitih težav na področju časovnih mer je učenka dosegla pomemben napredek 

na področju časovne organiziranosti, ki ne zahteva le znanja časovnih mer, temveč zmožnost 

učinkovitega upravljanja z njimi.  

 

Pri delu z učenko z učnimi težavami se je kot učinkovito izkazalo to, da sem uporabljala 

enostaven jezik in povezovala vsak pojem posebej z znano situacijo iz njenega življenja. Različni 

načini merjenja številnih dejavnosti so ji bili v pomoč pri razvijanju občutka za časovno trajanje 

dogodkov. Prav tako se je kot uspešno izkazalo izvajanje različnih gibalnih dejavnosti in 

izbiranje primerne peščene ure. Časovna zaporedja je učenka usvojila preko izdelovanja 

linearnih in krožnih prikazov posameznih zaporedij, ki jih je opremila z ilustracijami in njej 
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poznanimi dogodki. Za nepoznane pojme je izdelala kooperativne kartice in jih vlagala v 

kartotečno škatlo. Pri pretvarjanju in računanju s časovnimi merskimi enotami so ji bili v pomoč 

zapisani pretvorniki. Kot učinkovit pripomoček za učenje branja analogne in digitalne ure se je 

izkazal izdelan model ure. Besedilne naloge je ob vodenju uspešno reševala s pomočjo modela 

ure in kasneje z  risanjem ur. Letnice rojstva družinskih članov si je zapomnila s pomočjo 

mnemotehnike za številska dejstva. Kronološke pojme stoletja in tisočletja je letnicam uspešno 

določila s pomočjo naučene strategije. Pri razvijanju orientacije so učenki pomagale orientacijske 

vaje na izdelanih časovnih premicah, uri in koledarju. Pri izboljšanju časovnega načrtovanja je 

bila učenki v pomoč beležka, opremljena z datumi, in tedenski urnik dejavnosti.   

 

4. Katera področja artimetičnega znanja in organizacijskih spretnosti lahko 

izboljšamo s treningom časovne orientacije?  

 

S treningom časovne orientacije lahko izboljšamo aritmetično znanje pri učenki z učnimi 

težavami. Napredek na področju aritmetičnega znanja potrjuje 10-minutni aritmetični test za 

oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov, ki sem ga izvedla ob začetku in na 

koncu treninga. Učenka je pri prvem testiranju dosegla 81 točk in po treningu 104 od možnih 

110-ih točk na aritmetičnem testu. Z dobljenim številom točk na zaključnem testiranju 

aritmetičnega znanja se je učenka uvrstila med nadpovprečen rezultat glede na povprečje 

učencev v raziskavi, ki je znašalo 101,3 točk.  Učenka je bolje reševala račune odštevanja, z 

neznanim členom in sestavljene račune.  

 

S pomočjo treninga časovne orientacije je učenka dosegla napredek na vseh področjih 

organizacije, kar potrjujejo rezultati, dobljeni z vprašalniku o organizacijskih spretnosti, ki ga je 

učenka rešila pred in po končanem treningu. Razlika med začetnim in končnim testiranjem 

organizacijskih spretnosti znaša v povprečju 10 točk. Napredek ni tako velik, je pa opazen na 

prav vseh področjih organizacije. Večji napredek je opazen na področjih; organiziranost v šoli, 

strategije in osebna urejenost.  
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4 SKLEP IN PREDLOGI ZA PRAKSO 

Vzorec štirih oddelkov učencev šestega razreda je uspešneje reševal aritmetični test v primerjavi 

z nalogami objektivnega tipa za preverjanje znanja časovnih mer. Ti učenci so imeli težave z 

ocenjevanjem trajanja dogodkov in reševanjem časovnega besednega problema v zvezi z 

ogledom kino predstave, ki je zahteval računanje s časovnimi merami. Williams in Shuard 

(1994) trdita, da je računanje s časovnimi merami precej različno od ostalih sistemov merskih 

enot ter da učenci potrebujejo ustrezno poučevanje za obvladovanje pomembnih aritmetičnih 

veščin, potrebnih za računanje časovnih intervalov. V procesu formalnega izobraževanja bi bilo 

potrebno nameniti večjo pozornost časovnim meram in predvsem zagotoviti ustrezen način 

usvajanja časovnih mer. Atwood (2009) predlaga način učenja časovnih mer, ki je drugačen od 

tradicionalnega pristopa in predvideva razdelitev pojma časa in izgradnjo od začetka.  Najprej 

učimo učence pojme, ki so zanje bolj pomenljivi (od delov dneva, tednov itd.) in nazadnje jih 

učimo branja časa z ure. Na vsaki stopnji učenja moramo učencem zagotoviti življenjski primer. 

Zmožnost ustreznega ocenjevanja trajanja dogodkov pa lahko, kot navaja Kavklerjeva (2004), 

razvijamo preko merjenja z različnimi vrstami peščenih ur in izvajanjem različnih dejavnosti. 

Boucher (1998) razlaga, da se učenci preko različnih dejavnosti ocenjevanja zavedajo, da 

ocenjevanje ni enako ugibanju, temveč metoda, s katero mislimo o problemu in možnih rešitvah. 

S tem lahko pri učencih razvijamo miselne sposobnosti in kritično mišljenje.  

 
 Prepričana sem, da je razvijanje časovne orientacije ena izmed ključnih oblik pomoči za učence 

z učnimi težavami. Učenka je s treningom časovne orientacije dosegla napredek tako na področju 

časovne organiziranosti kot tudi na ostalih področjih organizacije. V času najinih srečanj je prav 

tako dosegla pomemben napredek na področju aritmetičnega znanja. Atwood (2009) razlaga, da 

je čas osnovno zaporedje in večina učencev, ki obvladuje pojem časa, običajno premaga vse 

težave z zaporedji ter lažje razume še veliko drugih pojmov pri matematiki.  Trening časovne 

organizacije vpliva na izboljšanje ocenjevanja trajanja dejavnosti, opravljanja zahtevnejših 

zadolžitev in na zmožnost prilagoditi ali opustiti prvotni načrt (Eliam in Aharon, 2003 v 

Claessens 2007). S treningom časovne organizacije posameznik doseže večji uspeh na šolskem 

in delovnem področju, prav tako pa se izboljšajo odnosi s prijatelji (Barling, 1996 v Claessens 

2007). 
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Celoten trening časovne orientacije se je izkazal za učinkovitega. Prepričana sem, da učenka 

lahko še napreduje na področju znanja časovnih mer, časovne orientacije in sposobnosti 

upravljanja s časom. Prav tako bi lahko dosegla boljše razultate na vprašalniku o organizacijskih 

spretnostih. Adler (2001) pravi, da se pojem časa razvija skozi nenehno vajo in se tako 

postopoma naučimo, npr. koliko lahko naredimo v eni uri.  

 

Pri učenki bi bilo potrebno nadaljevati z razvijanjem časovne orientacije. Pri tem ji je potrebno 

ponuditi strategije in pripomočke, s pomočjo katerih bo razumela in usvojila časovne pojme ter 

zaporedja po svojih sposobnostih. Prav tako je pri učenki potrebno upoštevati prevladajoče učne 

stile in posebne potrebe na področju pozornosti. Z nadaljevanjem treninga in predvsem 

utrjevanjem že naučenega bi učenka bolje usvojila proceduralna in konceptualna znanja časovnih 

mer, kar bi ji lahko pomagalo pri obvladovanju in razumevanju številnih področij tako v 

naravoslovju kot v družboslovju. Fleeg (2010) pravi, da je razumevanje manjših časovnih enot, 

ki jih učenci obravnavajo pri matematiki, učencem v pomoč pri razumevanju daljših obdobij, ki 

jih obravnavajo pri zgodovini. 
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6 PRILOGE 
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 PRILOGA 1:     

                         ČASOVNE MERE 
 

Lepo pozdravljen/a. Prosim te, če lahko rešiš test. Naj te ne skrbi, ni za oceno. 

Spoznati želim le tvoje znanje časovnih mer.  

 

IME IN PRIIMEK: __________________________________ 
 
RAZRED: __________________ 
 

 

1. Oceni, koliko časa traja ali porabiš za:  

a) umivanje zob  

b) štetje do 1000     

c) pisanje domače naloge      

d) tvoje dosedanje šolanje   

e) vožnjo z vlakom iz Domžal do Ljubljane       

 

2. Zapiši, kateri čas kaže vsaka ura.   

  

 

 

 

Zjutraj/ dopoldan    

Popoldan/ zvečer    
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3. Jure je šel v torek, 1. maja, na morje.   

Kateri dan v tednu bo 12. maja, ko se bo vrnil domov? 

 
 

 

 

 

4. Pretvori. 

 

2 dni = _____ ur                                            

35 dni =  _____ tednov 

4 h 20 min = _____ min 

8 min = ______ s 

 

 

 

3 min 17 s =  _____  s 

37 h = _____dni _____ h 

93 min = ____ h _____min 

365 min= _____ min ____s 

 

 

5. Na časovno premico vstavi naslednje letnice:  

1400 pr. n. š., 200 pr. n. š. in letnice našega štetja: 100, 600, 1500, 1800 ter letošnje 

leto. 
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6. Blaž se je rodil 18. aprila 1998.  

Njegova sestra Špela pa 7 let, 5 mesecev in 11 dni kasneje. 

Navedi točen datum Špelinega rojstva.  

Kateri letni čas ima Špela rojstni dan?

 

 

 

 

7. Dopolni. 

 

 

 

 

 

8. Letnicam določi tisočletje in stoletje. 

 TISOČLETJE STOLETJE 

2009   

395   

1505   

 

 

9. Računalnik je danes nepogrešljiv pripomoček.  

Prvi računalniki so se začeli pojavljati leta 1941. Koliko let je 

minilo od tedaj? 

 

Leto ima _______ dni in ___ mesecev. Desetletje ima _______ let.  

Stoletje ima ________ let. Tisočletje ima _________ stoletij in _________let. 
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10. Koliko vrtljajev naredi mali in veliki kazalec v 24 urah?  

 

 

 

 

 

 

 

11. Ob 18:10 je Marko poklical Mašo.  

Njena mama mu je povedala, da je pred 20 minutami odšla v 

kino. Ogledala si bo film, ki se začne ob  18:30 in traja uro in 

pol. 

 

Ob kateri uri je Maša odšla od doma? ____________________ 

Koliko časa pred pričetkom filma je odšla? ________________ 

Ob kateri uri se bo film zaključil?  _______________________ 

Kdaj bo prišla domov, če od zaključka filma do doma potrebuje 18 minut?  

_________________________________________ 

Koliko časa bo od doma zaradi ogleda filma? _______________ 

Kdaj bi prišla domov, če bi po ogledu filma s prijateljico klepetala še 15 minut?  

______________________ 
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PRILOGA 2:                       ČASOVNE MERE     
 

Pozdravljena. Prosim te, če lahko rešiš test. Naj te ne skrbi, ni za 

oceno. Spoznati želim le tvoje znanje časovnih mer.  

 

IME IN PRIIMEK: __________________________________ 

DATUM: __________________ 

 

 

1. Oceni, koliko časa traja ali porabiš za:  

a) umivanje zob 

b) zima 

c) peka piškotov 

č) da, dojenček postane prvošolček 

d) vožnjo z avtobusom iz Ihana do Ljubljane 

 

2. Zapiši, kateri čas kaže vsaka ura.   

  

 

 

 

 

 

Zjutraj/ dopoldan    

Popoldan/ zvečer    
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3. Ana bo šla v torek, 2. junija, v toplice.   

Kateri dan v tednu bo 12. junija, ko se bo vrnila domov? 

 

 

4. Pretvori. 

 

2 dni = _____ ur                                

49 dni =  _____ tednov 

3 h 30 min = _____ min 

5 min = ______ s 

 

4 min  8 s =  _____  s 

30 h = _____dni _____ h 

123 min = ____ h _____min 

187 s = _____ min ___ s

 

5. Na časovno premico vstavi naslednje letnice:  

1400 pr. n. š., 200 pr. n. š. in letnice našega štetja: 100, 600, 1500, 1800 ter letošnje 

leto. 

    

  

6. Lara se je rodila  6. aprila 1999. 

 Njen brat Žan pa 6 let, 3 mesece in 20 dni kasneje. Navedi točen 

datum Žanovega rojstva. Kateri letni čas ima Žan rojstni dan?  

 



Ivanka Bider: Razvijanje časovne orientacije pri učenki z učnimi težavami 

 
vii 

 

7. Dopolni. 

 

 

 

 

 

 

8. Letnicam določi tisočletje in stoletje. 

 TISOČLETJE STOLETJE 

2011   

1492   

550   

 

 

 

9. Alenkina babica se je rodila leta 1930. Rojstni dan 

ima meseca avgusta. Koliko let bo stara letos?  

 

 

 

 

 

10. Koliko dni imajo januar, april in maj skupaj? 

 

 

 

Leto ima _______ dni in ___ mesecev. Desetletje ima _______ let. Stoletje ima 

________ let. Tisočletje ima _________ stoletij in _________let. 
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11. Ob 16:30 je Marko poklical Mašo.  

Njena mama mu je povedala, da je pred 20 minutami odšla v 

kino. Ogledala si bo film, ki se začne ob  17:00 in traja uro 

in pol. 

 

Ob kateri uri je Maša odšla od doma? ____________________ 

Koliko časa pred pričetkom filma je odšla? ________________ 

Ob kateri uri se bo film zaključil?  _______________________ 

Kdaj bo prišla domov, če od zaključka filma do doma potrebuje 35 minut?  

_________________________________________ 

Koliko časa bo od doma zaradi ogleda filma? _______________ 

Kdaj bi prišla domov, če bi po ogledu filma s prijateljico klepetala še 15 minut?  

______________________ 
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PRILOGA 3: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 4: 
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PRILOGA 5: 

 

MNEMOTEHNIKA ZA ZAPOMNITEV ŠTEVILSKIH DEJSTEV 
Bi si rad/a zapomnil/a letnice pri zgodovini, pomembne datume ali telefonske številke?  

S pomočjo slik si predstavljaj vsako od številk od 0 do 9.  

 

Pomembno:  Izberi takšne simbole, da boš številko in sliko zlahka povezal/a med seboj! 

 

 

0 = 

 

 

1 = 

 

 

 

2 =  

 

 

3 =  

 

 

 

4 = 

 

 

 

5 = 

 

 

    6 = 

 

 

    

 

    7 =   

 

 

 

 

 

        8 =    

   

 

 

 

 

         9 =
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