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POVZETEK 
 

Zgodnje učenje tujih jezikov po številnih raziskavah prinaša veliko prednosti za otroka in 

njegov jezikovni ter kognitivni razvoj. Med njimi je najpomembnejša predvsem izpostavljenost 

jeziku od zgodnjih let. Z uvedbo prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta v 

prvi razred in kot obveznega v drugi razred osnovne šole se je tudi pri nas začel bolj množično 

uveljavljati način poučevanja tujega jezika, podoben pristopu, imenovanem CLIL (ang. Content 

and language integrated learning), pri katerem gre za celostno usvajanje oziroma 

nadgrajevanje nejezikovnih vsebin ob pridobivanju znanj tujega jezika. Ob tem se zastavlja 

predvsem vprašanje, kako nekatere nejezikovne vsebine, tudi matematične, vključiti v pouk 

tujega jezika. Matematika, ki v prvem razredu temelji predvsem na konkretnem izkustvu 

oziroma na izkušnjah učencev, naj bi po načelih sodobnega poučevanja vključevala problemski 

pristop, upoštevala naj bi otrokovo razvojno stopnjo pri reprezentacijah matematičnih pojmov 

ter bila učencem v izziv. 

 

Ker naj bi se po priporočilih učnih načrtov učne ure tujega jezika in ostalih predmetov oz. 

predmetnih področij povezovale in dopolnjevale med seboj, je bil v praktičnem delu magistrske 

naloge oblikovan model za povezovanje matematičnih vsebin s poukom tujega jezika, pri čemer 

so bili upoštevani sodobni pristopi poučevanja obeh predmetov. 

 

Na podlagi modela je bil v empiričnem delu v prakso apliciran učni pristop za poučevanje 

izbranih matematičnih vsebin v angleščini kot povezovanje učnih ur matematike in angleščine 

v prvem razredu. V akcijsko raziskavo je bilo vključenih 23 učencev prvega razreda, 

načrtovanih pa je bilo osem učnih ur matematike in angleščine za obravnavo matematične 

vsebine geometrijski liki. Po izvedbi vsake učne ure je po v naprej določenih opazovalnih 

kategorijah potekala evalvacija ter načrtovanje sprememb prihodnjih učnih ur. Učenci so 

dosegli učne cilje matematike in tujega jezika ter ob tem razvijali predvsem zmožnosti 

reševanja problemskih situacij in sodelovanja. Potrdilo se je, da model omogoča hkratno 

doseganje učnih ciljev različnih predmetov, učiteljem pa ponuja možnost načrtovanja 

raznolikih učnih ur, ki učence motivirajo, da se z zadovoljstvom učijo matematiko in hkrati 

spontano usvajajo tuji jezik. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: matematika, zgodnje poučevanje tujega jezika, prvi razred, CLIL, 

geometrijski liki 

  



ABSTRACT 
 

INCLUDING MATHEMATICAL CONTENT IN ENGLISH LANGUAGE 

INSTRUCTION TO YEAR 1 PUPILS APPLYING CLIL METHOD 

 

According to many studies, early foreign language learning brings a lot advantages for the 

child’s linguistic and cognitive development. One of the most important is the exposure to the 

target language from early years. With the introduction of the first foreign language as a non-

compulsory elective subject in the first grade and as a compulsory subject in the second grade 

of primary school in Slovenia, a way of teaching foreign language that is similar to the CLIL 

method (Content and language integrated learning) has been promoted. The concept is built 

on learning the content of the non-linguistic subjects while at the same time developing foreign 

language proficiency. This is why the main question is how to incorporate non-linguistic 

content (also mathematical content) in the foreign language instruction. Mathematics in the first 

grade is based on the student’s concrete experiences and should, according to the modern 

principles of teaching, include problem solving. It should also take the progress of student’s 

development into consideration and finally, present a challenge to the students. 

 

Since the foreign language lessons and the lessons of other subjects should be connected and 

should complement one another according to the recommendations of the syllabuses, a model 

for including mathematical content into English language instruction has been designed in the 

applicable part of the thesis. The modern principles of teaching both subjects have been 

considered while establishing the model. 

 

In the empirical part of the thesis, the model was the basis for the teaching approach that was 

applied in the practice and was developed to connect Mathematics and English in the first grade 

in a way that a particular mathematical content was taught in English. There were 23 students 

of the first grade included in the action research. In eight lessons of Mathematics and English, 

the mathematical content geometric shapes was taught. After each lesson, the lesson plan and 

the actual teaching process were evaluated and if required, changes and adaptations were 

planned for the next lesson. The lesson evaluation was performed by using a pre-prepared 

observation sheet which involved a number of categories to observe particular features of the 

lesson. Students achieved the aims of both subjects and also developed cooperation abilities 

and abilities for solving problems. It was confirmed that the model enables students to achieve 

the aims of the two different school subjects simultaneously. In addition, the model offers 

teachers a possibility to plan diverse lessons that motivate students to learn mathematics with 

enjoyment and also to learn a foreign language spontaneously. 

 

 

KEY WORDS: mathematics, early foreign language learning, first grade, CLIL, geometric 

shapes 
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I. UVOD 

 

»The limits of my language are the limits of my world.«1 

Ludwig Wittgenstein 

 

Večjezičnost v današnji družbi ne pomeni le poznati in govoriti več jezikov, torej učinkovito 

komunicirati v več jezikih, ampak predstavlja tudi pogoj za sobivanje različnih ljudi oziroma 

kultur, razvija medkulturnost in omogoča spoštovanje različnosti. Večjezičnost je v preteklih 

letih postala pomembna vrednota in ena od pomembnejših vodil razvoja v Evropski uniji 

predvsem zaradi globalizacije, večjega povezovanja držav v različnih kontekstih, preseljevanj 

in povečane mobilnosti znotraj držav Evropske unije. Tudi Slovenija se kot članica Evropske 

skupnosti zavzema za širjenje te vrednote, zato kot ostale članice stremimo k temu, da 

razširjamo, utrjujemo ter razvijamo zgodnje učenje tujih jezikov (Pižorn, 2009b). 

 

V Sloveniji se poučevanje tujih jezikov počasi uvaja v vrtce in nižje razrede osnovne šole. Z 

letošnjim šolskim letom je bil prvi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet uveden v prvi razred 

osnovne šole. Zaradi želje po povezovanju različnih predmetov, kar je glavni cilj 

medpredmetnega povezovanja v osnovni šoli in pomeni bolj celosten pristop učenčevega 

pridobivanja znanja, se je pojavila tudi potreba po povezovanju pouka tujega jezika z drugimi 

predmeti. Tak način dela pri pouku tujega jezika zagovarja metoda CLIL, ki na kratko pomeni 

učenje nejezikovnih vsebin skozi tuji jezik. Tako se vsebine drugih predmetov vključujejo v 

pouk tujega jezika, kar učencem omogoča povezovanje znanj, bolj celosten pristop k učenju z 

obravnavo vsebin iz različnih perspektiv ter pridobivanje tujega jezika ob pridobivanju 

nejezikovnih vsebin (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). 

 

Tako je tudi večina matematičnih vsebin, ki so obravnavane v prvem razredu osnovne šole, 

primernih za vključevanje v pouk tujega jezika. Poučevanje matematičnih vsebin tako poteka 

v angleščini, pri načrtovanju in izvedbi učnih ur pa ni pomembno le poznati načela zgodnjega 

poučevanja tujih jezikov, ampak moramo imeti v mislih tudi otrokovo razvojno stopnjo ter 

njegovo primarno potrebo po igri, kar prav tako zagovarjajo sodobni pristopi poučevanja 

matematike. Ti namreč vključujejo postopno in celostno (z vključevanjem različnih čutil) 

poučevanje matematike, ki temelji na didaktični igri ter na izkušenjskem in problemsko 

naravnanem učenju. 

 

V teoretičnem delu magistrske naloge so preko učnih ciljev, vsebin in priporočil, ki so zapisani 

v učnem načrtu za predmet matematika, predstavljena načela poučevanja matematike v prvem 

razredu. Načela in posebnosti poučevanja v prvem razredu so utemeljene tudi z razvojnimi 

značilnostmi prvošolcev. Povzete so različne teorije poučevanja matematike, posebej so 

izpostavljena načela poučevanja matematike po češkem matematiku Hejnyju. V nadaljevanju 

so predstavljeni sodobni pristopi in načela zgodnjega poučevanja tujih jezikov, opisane so 

prednosti zgodnjega učenja tujih jezikov, na koncu pa je predstavljen pregled zakonskih določb 

                                                      
1 slov. »Meje mojega jezika so meje mojega sveta.« 
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o poučevanju tujega jezika v prvem razredu v Sloveniji ter vsebine in cilji poučevanja tujega 

jezika v prvem razredu, ki so del učnega načrta za tuji jezik. 

 

Glavni cilj praktičnega dela magistrske naloge je bil zaradi potrebe po bolj učinkovitem in 

celostnem povezovanju predmetov in zaradi želje po preseganju razumevanja poučevanja 

tujega jezika kot osredotočenosti zgolj na jezikovni sistem oblikovati model za poučevanje in 

povezovanje matematičnih vsebin s poukom tujega jezika v prvem razredu, ki temelji na CLIL 

matriki. CLIL matrika je sestavljena iz štirih kvadrantov, v katere glede na visoke ali nizke 

kognitivne oziroma jezikovne zahteve uvrščamo dejavnosti v učni uri. Z modelom bi učiteljem 

ponudili eno od možnosti vključevanja nejezikovnih vsebin v pouk tujega jezika, pri čemer bi 

bil pouk za učence zanimiv in smiseln, hkrati bi učencem predstavljal primeren izziv in bil 

učinkovit z vidika doseganja učnih ciljev tistih predmetov, ki jih povezujemo. 

 

V empiričnem delu magistrske naloge je bil preizkušen učni pristop, ki je bil oblikovan po 

modelu za povezovanje matematičnih vsebin s poukom tujega jezika. Vsebina geometrijski liki 

je bila načrtovana in poučevana v prepletu učnih ur matematike in angleščine, pri čemer sem v 

vsaki učni uri sledila določenemu zaporedju dejavnosti, ki so se razlikovale glede na kognitivne 

in jezikovne zahteve, kot so predstavljene v CLIL matriki. Evalvacija je potekala po vsaki učni 

uri, ko sem s pomočjo opazovalnega lista evalvirala v naprej določene vidike poučevanja ter 

tako načrtovala spremembe v naslednjih učnih urah, ter na koncu poučevanja te vsebine. S 

končno evalvacijo je bil oblikovani model ovrednoten kot celota. 
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1 MATEMATIKA V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 
 

Otrok se z matematiko srečuje v vsakdanjem življenju že od zelo zgodnjih let. Čeprav pred 

vstopom v šolo to počne na svoj način, pa vendarle razvršča, ureja, šteje, meri, spoznava oblike, 

se orientira v prostoru in izvaja preproste računske operacije že zelo zgodaj. Že triletni otrok na 

primer prešteva predmete in to rad počne znova in znova. Pri tem je zaporedje števil sicer vedno 

enako, čeprav matematično napačno. Kljub temu otrok matematiko uporablja na svoj način, pri 

čemer nikoli ne pozabi na svoje interese (Cotič in Hodnik Čadež, 2002). Ob vstopu otroka v 

šolo želimo, da se otrok nauči matematike. Zaradi razvoja informacijsko-komunikacijske 

tehnologije v družbi se je pomen matematike spremenil. Že učni načrt za matematiko iz leta 

1998 je manj poudarka dajal izvajanju rutinskih računskih operacij, bolj pomembno pa je 

postalo razumevanje matematičnih konceptov, ki izhajajo iz konkretnih problemskih situacij, 

in pouk, ki je potekal preko opazovanja, pogovora, izkušenjskega učenja in igre (Cotič in 

Hodnik Čadež, 2002). Tudi Učni načrt za matematiko (2011) poudarja, da je rutinsko 

obvladovanje računskih postopkov manj pomembno, medtem ko so razumevanje in uporaba 

znanja, povezovanje znanj in zmožnost reševanja problemov pomembne kompetence, ki bi jih 

moral vsak otrok pridobiti pri pouku matematike. 

 

Ko šestletni otrok prestopi prag prvega razreda, je gibalno in jezikovno precej spreten, ima 

veliko energije, a kratkotrajno pozornost, je večinoma sposoben hitrega učenja, če snov ni 

preveč abstraktna in je ob primerni podpori sposoben hitrega napredovanja od dojemanja sveta 

preko gibanja in zaznavanja do dojemanja simbolov (Pergar Kuščer, 2004). Prav zato je v 

prvem razredu zelo pomembno, da imamo na voljo dovolj didaktičnega materiala in iger, saj 

bo otrok le po dovolj dolgi obravnavi vsebin na konkretni ravni lahko preko ikonične ravni 

prešel na simbolno (Cotič in Hodnik Čadež, 2002). Že od prvega razreda naprej pouk 

matematike ni namenjen le graditvi pojmov in spoznavanju ter učenju postopkov, ampak je 

pomembno, da učence na njim primerni razvojni stopnji spodbujamo k različnim oblikam 

mišljenja, ustvarjalnosti ter jim omogočamo, da spoznajo praktično uporabnost matematike v 

vsakdanjem življenju (Učni načrt za matematiko, 2011).  

 

1.1 Matematične vsebine in didaktična priporočila v učnem načrtu za prvi 

razred 

 

Matematika v prvem razredu temelji predvsem na konkretnem izkustvu materialnega sveta, saj 

so otroci v tem razvojnem obdobju po Piagetu na stopnji konkretno operativnega mišljenja. V 

tem obdobju, ki se pojavi med šestim in enajstim letom, otrok sklepa na osnovi logičnih 

odnosov in ne več na podlagi trenutne zaznave. Otrokov razvoj mu namreč omogoča, da pri 

reševanju miselnih nalog seštevanja, prehodnosti in ohranjanja zaupa svojemu razumevanju 

logičnih odnosov med pojavi, čeprav mu trenutna zaznava pojava daje na videz drugačne 

informacije (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Mišljenje otrok je tako logično in bolj 
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fleksibilno, to pa pomeni, da začnejo uporabljati miselne akcije, ki jih Piaget imenuje miselne 

operacije. Kljub temu pa otroci na tej razvojni stopnji uporabljajo te miselne operacije le ob 

konkretnih objektih, torej ob jasnih problemih, ki si jih lahko predstavljajo, ne pa s 

hipotetičnimi idejami in abstraktnimi dogodki (Batistič Zorec, 2006). Razvoj konkretno 

logičnega mišljenja poteka postopoma – nekateri otroci sprva uporabljajo konkretne miselne 

operacije le pri reševanju določenih problemov, ker so te operacije logično bolj enostavne, 

oziroma se poslužujejo različnih strategij reševanja problemov, pri čemer različno hitro preidejo 

iz predoperativne stopnje reševanja problemov na konkretno logično stopnjo mišljenja 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

Cilji so v Učnem načrtu za matematiko (2011) zaradi naštetih posebnosti v razvoju prvošolcev 

vezani predvsem na razvoj prostorskih, količinskih in številskih predstav, aktivnosti pa 

temeljijo na didaktični igri in praktičnih dejavnostih. V učnem načrtu so matematične vsebine 

razdeljene v tri večje tematske sklope: 

 geometrija in merjenje; 

 aritmetika in algebra; 

 druge vsebine. 

 

Za tematski sklop Geometrija in merjenje je v prvem razredu predvidenih 18 ur, pri čemer 

število ur ni obvezujoče, saj lahko učitelj smiselno načrtuje in prilagaja število ur, kot mu 

dopušča število ur matematike in možnost povezovanja matematike z drugimi predmeti 

oziroma predmetnimi področji (Učni načrt za matematiko, 2011). 

Spodaj so navedeni splošni cilji tematskega sklopa Geometrija in merjenje. 

Učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

 razvijajo prostorske in ravninske predstave; 

 spoznavajo geometrijske elemente: telo, lik, črto, točko; 

 razvijajo sposobnost orientacije v ravnini in prostoru; 

 spoznavajo pomen uporabe standardnih enot in usvojijo osnovne merske enote; 

 uporabljajo osnovno geometrijsko orodje, prepoznavajo in opisujejo nekatere 

transformacije geometrijskih elementov. 

(Učni načrt za matematiko, 2011, str. 9) 

 

Učenci se v prvem razredu tako glede na operativne cilje srečajo z orientacijo v prostoru in na 

ravnini (na listu papirja) ter se po navodilih znajo premikati po prostoru, pri pouku geometrije 

spoznajo geometrijska telesa ter like, jih prepoznavajo, poimenujejo in rišejo s prosto roko ter 

s šablono, v sklopu merjenja pa se srečajo z nestandardnimi merskimi enotami za dolžino, maso 

in prostornino ter se učijo ocenjevanja in primerjanja količin med seboj (Učni načrt za 

matematiko, 2011). 

 

Pri pouku geometrije in merjenja naj bi učitelj po priporočilih Učnega načrta za matematiko 

(2011) izhajal predvsem iz izkustva. Tako naj bi učenci preko opazovanja, primerjanja, iskanja 

primerov in protiprimerov usvajali oziroma abstrahirali matematične pojme, kar A. Žakelj 

(2003) opisuje kot izkustveno učenje. Čeprav bi lahko v najširšem smislu vsako učenje opisali 
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kot izkustveno, saj učenje pomeni spreminjanje posameznika na podlagi izkušnje, ki jo je imel, 

pa so izkušnje lahko zelo različne – od opazovanja in doživljanja pojavov, rokovanja s predmeti, 

igre vlog, do prikaza slik in filmov, pri čemer so zadnje izkušnje že precej bolj simbolne 

oziroma posredne (Marentič Požarnik, 2000). Po Kolbu je izkustveno učenje vsako učenje, ki 

je v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo prikazuje (Marentič Požarnik, 2000). Izkustveno 

učenje se je pojavilo zaradi potrebe po tesnejšem povezovanju teorije in prakse. To pomeni, da 

se moramo iz izkušnje znati nekaj naučiti in to povezati z obstoječim znanjem (Marentič 

Požarnik, 2000). A. Žakelj (2003) pri tem opozarja, da morajo učenci iz izkušnje nato z lastno 

miselno aktivnostjo oziroma s samostojnim odkrivanjem priti do novih spoznanj, s katerimi 

dopolnijo obstoječo mrežo svojih konceptualnih predstav in znanj. Vse to je pomembno za to, 

da učenci koncept razumejo in ponotranjijo. Razumevanje se namreč nanaša na oblikovanje 

povezav med reprezentacijami obstoječega znanja in novimi reprezentacijami (Žakelj, 2003), 

pri čemer za globlje razumevanje niso potrebne le različne reprezentacije (konkretne, grafične 

in simbolne) ter učinkovito prehajanje med njimi, ampak so pomembni tudi procesi, preko 

katerih učenci gredo v fazi odkrivanja oziroma izgrajevanja matematičnih pojmov. 

 

Izkustveno učenje poteka v več fazah, ki so med seboj neločljivo povezane ter tvorijo cikličen 

proces usvajanja znanja (Marentič Požarnik, 2000). Krog izkustvenega učenja po Kolbu ima 

naslednje faze: 

 

 
Slika 1: Krog izkustvenega učenja po Kolbu (Žakelj, 2003, str. 22) 

 

Kot je razvidno iz zgornjega prikaza, skuša izkustveno učenje povezati neposredno izkušnjo 

doživljanja, opazovanje te izkušnje, spoznavanje v kognitivnem smislu ter delovanje v smislu 

akcije v neločljivo celoto, ki v učencu poteka znova in znova. Zato mora učitelj učencem 

zagotoviti dovolj različnih situacij, s katerimi bo učenec postopoma (od konkretne izkušnje do 

abstraktne ravni) ponotranjil novo usvojene pojme (Žakelj, 2003). Priporočila Učnega načrta 

za matematiko (2011) tako predlagajo dejavnosti, ki temeljijo na didaktični igri, kar vodi do 

izgrajevanja predstav. To pomeni, da naj dejavnosti pri geometriji zajemajo prepoznavanje teles 

in likov v vsakdanjem življenju in prepoznavanje in opisovanje likov in teles v različnih 

položajih na ravnini in v prostoru, pri vsebinah merjenja pa naj učenci preko praktičnih meritev 

z relativno in konstantno nestandardno enoto pridejo do spoznanja, da je standardna enota 

potrebna. Pri tem učni načrt priporoča, da učenci ne pretvarjajo merskih enot, ampak predvsem 

ocenijo in primerjajo količine ter se spoznavajo s postopkom merjenja in zapisa meritev (Učni 

načrt za matematiko, 2011). 
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Za drugo tematsko področje, ki se imenuje Aritmetika in algebra, je v učnem načrtu predvidenih 

največ ur pouka, in sicer kar 85 učnih ur. 

Splošna cilja tega tematskega sklopa sta navedena spodaj. 

Učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

 zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in pojmov; 

 prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih operacij. 

(Učni načrt za matematiko, 2011, str. 13) 

 

V prvem razredu se učenci še ne srečajo s sklopom o racionalnih številih, sta pa glede na 

operativne cilje precej obsežna preostala dva sklopa, in sicer sta to sklop Naravna števila in 

število 0 ter sklop Računske operacije in njihove lastnosti. Prvošolci tako spoznajo števila do 

20, pri tem pa štejejo, števila zapisujejo in berejo, prepoznavajo in oblikujejo zaporedja števil, 

primerjajo števila med seboj ter jih urejajo po velikosti. Prav tako se srečajo s seštevanjem in 

odštevanjem v množici naravnih števil do 20, vključno s številom 0, za katerega razumejo, da 

je to razlika dveh enakih števil, predvsem s konkretnimi pripomočki pa znajo pojasniti 

nasprotnost operacij seštevanja in odštevanja ter zakon o zamenjavi seštevancev. Pridobljeno 

znanje uporabljajo tudi pri reševanju računskih problemov (Učni načrt za matematiko, 2011). 

 

Pri aritmetiki ter algebri je v Učnem načrtu za matematiko (2011) poudarek na razvoju 

številskih predstav oziroma na oblikovanju pojma število, pouk po priporočilih temelji na 

praktičnih dejavnostih, glavna metoda dela pa je igra, opazovanje in izkušenjsko učenje. Otroci 

oblikujejo matematične pojme na dva načina: s samostojnim oblikovanjem ali preko 

pridobivanja pojmov od odraslih na osnovi spraševanja in posploševanja (Marentič Požarnik, 

2000). Konkretne pojme učenci od odraslih po navadi pridobivajo na podlagi primerov, kjer 

učitelj najprej preveri predznanje, potem predstavi pojem, čemur doda nekaj pozitivnih in 

negativnih primerov za ta pojem, s temi primeri nato preveri, ali so učenci usvojili obravnavani 

pojem, nato pa z učenci oblikuje definicijo. Abstraktne pojme učenci usvajajo preko definicij, 

kjer učitelj najprej pove definicijo, nato pa poda primere, s katerimi ponazori pojem (Marentič 

Požarnik, 2000). Samostojno odkrivanje pojmov pa zagovarja konstruktivizem. V učnem 

procesu učitelj s smiselno postavljenimi vprašanji ali zastavljenimi nalogami sproži kognitivni 

konflikt, pri katerem učenci začutijo potrebo po razširitvi obstoječega znanja. Učenci tako 

napovedujejo, sklepajo, opazujejo in to v njih sproži kognitivni konflikt, saj je njihova 

pojmovna struktura drugačna od rezultatov, ki mu jih daje zastavljena naloga oziroma odgovor 

na vprašanje (Marentič Požarnik, 2000). A. Žakelj (2003) razlaga, da vse to v učencu sproži 

izziv za razmišljanje, to pa je po njenem priložnost za spreminjanje napačnih konceptnih 

predstav, uvid v smiselnost učenja novih vsebin, navezovanje na obstoječo mrežo znanja ter 

možnost za povezovanje znanja matematike ali povezovanje matematike z drugimi predmeti. 

 

Piaget je proučeval tudi, kako otroci oblikujejo pojme v posameznih fazah razvoja. Ugotovil je, 

da so za fazo konkretnih operacij, na kateri se nahaja večina učencev v prvem razredu, značilni 

konkretni pojmi (Marentič Požarnik, 2000). Prav zato je po priporočilih Učnega načrta za 

matematiko (2011) pri oblikovanju pojma število v prvem razredu obvezna uporaba konkretnih 

materialov in ponazoril, pri čemer ni zaželena le uporaba slikovnih ponazoril, saj je ta za učence 
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preveč abstraktna. Kor primerne dejavnosti tako učni načrt predlaga urejanje števil po velikosti, 

primerjanje odnosov med števili in štetje (štetje naprej, nazaj ter sekvenčno štetje). Učni načrt 

za matematiko (2011) izpostavlja tudi, da ni nujno, da učenci uporabljajo določene matematične 

pojme, pomembno je, da jih razumejo in jih v tem smislu znajo uporabljati v praksi – učenci 

lahko na primer vedo, katero število je za eno manjše in za eno večje od določenega števila, ni 

pa nujno, da uporabljajo izraza predhodnik in naslednik. Tudi pri računskih operacijah 

seštevanja in odštevanja do 20 naj učenci uporabljajo konkretne predmete (palčke, denar, prste 

…) tako dolgo, dokler jih potrebujejo oziroma dokler ne naredijo miselnega preskoka na 

simbolno raven (Učni načrt za matematiko, 2011). Razvojno gledano namreč večina otrok, 

starih 7 ali 8 let, zna šteti vsaj do 20, ne zna pa v mislih seštevati in odštevati. Otroci si pri tem 

pomagajo tako, da štejejo na prste, da seštevajo s pomočjo konkretnega materiala, da števila pri 

seštevanju ali odštevanju smiselno razdelijo na manjša (npr. 7 + 4 razdelijo na 7 + 3 = 10 in 10 

+ 1 = 11) ali števila dodajajo (5 + 3 seštejejo tako, da štejejo šest, sedem, osem, torej je 5 + 3 = 

8) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Ker v Učnem načrtu za matematiko (2011) piše, da 

učenci v prvem razredu seštevajo in odštevajo s prehodom do 20 ob konkretnih pripomočkih s 

štetjem čez desetico, je zato vsako sistematično poučevanje dopolnjevanja do desetice 

neutemeljeno. Učenci namreč sami, ob različnih primerih seštevanja in odštevanja, razvijajo 

strategije, ki jim pomagajo pri učinkovitem računanju. 

 

Zadnje tematsko področje v prvem triletju, ki predvideno obsega 22 ur pouka matematike, pa 

je zaradi raznolikosti vsebin poimenovano Druge vsebine. Spodaj so navedeni splošni cilji tega 

tematskega sklopa. 

Učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

 razvijajo natančno in pravilno izražanje; 

 se učijo iskanja potrebnih podatkov iz preglednic in prikazov ter sami predstavljajo 

podatke v preglednicah in s prikazi; 

 razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v matematičnih 

okoliščinah in vsakdanjem življenju; 

 v povezavi s slovenščino razvijajo bralne sposobnosti; 

 preiskujejo kombinatorične situacije in jih grafično predstavijo; 

 preiskujejo slikovne, številske in geometrijske vzorce. 

(Učni načrt za matematiko, 2011, str. 17) 

 

Znotraj tega tematskega področja, ki naj bi bil obravnavan skupaj z obravnavo drugih 

vsebinskih področij iz preostalih dveh tematskih področij, so trije sklopi, in sicer Logika in 

jezik, Prikazi ter Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami. Pri sklopu 

Logika in jezik učenci v prvem razredu razvrščajo in urejajo predmete, like, števila v množice, 

se naučijo ubesediti kriterij razvrščanja oziroma urejanja, spoznajo se z različnimi prikazi, 

uporabljajo izraze večji, manjši, prej, potem, daljši, krajši ter znajo zapisati odnos med elementi 

s puščičnim prikazom. V sklopu Prikazi znajo prebrati preglednice, prikaze s stolpci ali 

vrsticami ter podatke tudi prikazati v teh prikazih. V sklopu o matematičnih problemih pa so 

cilji v prvem razredu vezani predvsem na predstavitev problemskih situacij z didaktičnimi 

ponazorili in na obnavljanje matematičnega problema s svojimi besedami. Učenci se poleg 
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reševanja problemov na grafični in konkretni ravni učijo tudi strategij reševanja problemov 

(Učni načrt za matematiko, 2011). Če natančno preberemo cilje zadnjega sklopa, lahko 

ugotovimo, da so izrazi problem, problemska naloga in problemska situacija rabljeni 

nedosledno oziroma pomeni niso enoznačni. Cilji nekako nakazujejo, da je za prvošolce 

problem oziroma problemska naloga v bistvu besedilna naloga in da reševanje problema zanje 

pomeni reševanje besedilnih nalog. 

 

Po priporočilih Učnega načrta za matematiko (2011) naj bi s sklopom Logika in jezik spodbujali 

predvsem učenčevo logično mišljenje ter izboljševali njegovo natančnost in pravilnost pri 

izražanju. Pri sklopu Prikazi je priporočeno, da učenci na primerih iz vsakdanjega življenja 

spoznavajo načine zbiranja in urejanja podatkov. Pri tem izbiramo dejavnosti glede na interese 

učencev. V prvem razredu po priporočilu Učnega načrta za matematiko (2011) izbiramo 

dejavnosti, po katerih učenci razporejajo predmete po eni lastnosti ter razporeditev prikažejo z 

enim od prikazov. Tudi cilji sklopa o matematičnih problemih spodbujajo k povezovanju 

različnih znanj znotraj matematike in z ostalimi predmeti tako na ravni vsebinskih kot procesnih 

znanj (Učni načrt za matematiko, 2011), pri čemer se vsebinska znanja navezujejo na 

posamezna predmetna področja, procesna znanja pa so splošnejša in uporabna pri različnih 

predmetih (Žakelj, 2003). Med procesna znanja tako uvrščamo komunikacijske procese 

opisovanja, pojasnjevanja in utemeljevanja, miselne procese razvrščanja, analiziranja, 

logičnega sklepanja in razumevanja, procese ustreznega organiziranja, zapisovanja in 

predstavitve ugotovitev itd. (Žakelj, 2003). Za dobro reševanje problemov je namreč 

pomembno tako dobro obvladovanje vsebinskih znanj kot tudi obvladovanje strategij reševanja 

problemov. Strategije so v bistvu zbirke vseh naštetih procesov, ki so urejene v nek sistem 

oziroma zaporedje, zato se jih učimo preko reševanja matematičnih ali drugih problemov 

(Žakelj, 2003). 

 

Matematični problemi, ki so za učence nove situacije in nanje ne poznajo rešitev, so pomembni 

predvsem za razvoj ustvarjalnega, kritičnega in sistematičnega razmišljanja (Žakelj, 2003). V 

strokovni literaturi je večinoma opaziti definicijo matematičnega problema, ki se navezuje na 

tri komponente problema – začetno stanje ali situacija, kjer je podana vsebina problema, cilj, ki 

ga mora učenec doseči ter pot od začetnega problema do cilja, ki jo mora učenec poiskati, da 

reši matematični problem (Frobisher, 1996, v Cotič, 1999). Z diagramom bi to lahko prikazali 

na naslednji način: 

 

 
Slika 2: Komponente matematičnega problema (Cotič, 1999, str. 7) 

 

Učenec tako problemsko situacijo zazna kot problem in sprejme izziv, da bo problem rešil, 

vendar v naprej ne pozna postopkov ali strategij, ki so potrebni za rešitev problema, oziroma 

teh strategij ne more priklicati (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2013). Situacija tako po 
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definiciji postane problem takrat, ko mora učenec združiti zanj nove informacije na zanj nov 

način, da bo lahko rešil problem (Kantowski, 1980, v Pehkonen, Näveri in Laine, 2013). 

Problemske situacije, naj bodo odprte ali zaprte, učencem osmišljajo matematiko in jim 

omogočajo, da bolje izgrajujejo konceptualne predstave in povezujejo znanja (Žakelj, 2003). 

Matematične probleme sicer najpogosteje delimo na zaprte in odprte. Pri prvih so po B. 

Marentič Požarnik (2000) jasno opisana pravila in omejitve pri reševanju ter pričakovana 

rešitev, druge pa A. Žakelj (2003) opisuje kot izziv za učenca s podano izhodiščno idejo in 

problemsko situacijo brez oblikovanih vprašanj in natančnih navodil za delo. 

 

Reševanje problemov je odvisno od otrokovih miselnih in govornih sposobnosti, od zaznavanja, 

spomina, razumevanja pojmov in konteksta situacije ter se povezuje tudi s čustvenimi, 

motivacijskimi in socialnimi dejavniki (DeLoache, Miller in Pierroutsakos, 1998, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009). Po priporočilih Učnega načrta za matematiko (2011) moramo 

učencem kot problem zastaviti nalogo, v kateri učenci v naprej ne poznajo poti do rešitve. 

Vendar pa A. Langus (2004) pri tem opozarja, da moramo biti pozorni pri izbiri problemskih 

situacij in moramo zato učencem v prvem razredu postavljati konkretne problemske situacije, 

ki so učencem blizu in ki jih učenec lahko zaživi, iz njih pa izoblikovati probleme, ki se 

približujejo resničnemu svetu učencev. To je prvi pogoj, da učenec sploh razume problemske 

situacije in iz njih izhajajoče probleme sploh lahko rešuje. Drugi pogoji, ki jih avtorica navaja, 

so poznavanje in razumevanje zakonitosti razvoja, motivacija, sprejemanje odgovorov vseh 

učencev (tudi če so nepravilni) ter osebnostne lastnosti učitelja, ki z uporabo različnih metod in 

vprašanj, s spodbujanjem učencev pri reševanju problemov ter z odprtim in konstruktivnim 

reagiranjem na učenčeve napake vodi k uspešnemu reševanju problemov. Tudi T. Hodnik 

Čadež in V. Manfreda Kolar (2013) razlagata, da ima učitelj s svojim znanjem, z izborom 

problemov, z načinom posredovanja problemskih situacij učencem in z načinom reševanja ter 

pristopanja k problemom pomembno vlogo pri reševanju problemov v šoli. Avtorici dodajata, 

da bolj kot je učitelj sam kompetenten na tem področju, večja je verjetnost, da bo problemske 

situacije vključeval v pouk matematike in učencem s tem pomagal, da bodo razvijali zmožnost 

reševanja problemov. Učenci tako po priporočilih Učnega načrta za matematiko (2011) že v 

prvem razredu najprej analizirajo problem, potem pa ga sistematično rešujejo. V matematiki sta 

najbolj znani strategiji reševanja problemov strategiji induktivnega in deduktivnega sklepanja. 

Pri induktivnem sklepanju učenec na osnovi opazovanja posameznih primerov izpelje 

posplošitev, ki je do neke stopnje veljavna, pri deduktivnem sklepanju pa učenec na osnovi 

veljavne posplošitve oblikuje primere, ki to posplošitev ponazarjajo (Manfreda Kolar in Hodnik 

Čadež, 2011). Čeprav reševanje problemov večkrat povezujemo z induktivnim sklepanjem, pa 

omenjeni avtorici razlagata, da niso vse strategije pri reševanju določenih problemov enako 

učinkovite, ter dodajata, da lahko učitelj z analizo reševanja problema dobi vpogled v učenčevo 

uporabo strategij ter na podlagi tega sklepa o uspešnosti posameznih strategij. 
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1.2 Poučevanje matematike 

 

Skozi zgodovino so se pojmovanja o načinu poučevanja matematike spreminjala. Avtorji so 

skozi čas prihajali do novih spoznanj ter zagovarjali različne pristope poučevanja matematike. 

 

Eden prvih kognitivistov, David Ausubel, je bil zagovornik sistematičnega poučevanja. Velik 

pomen je pripisoval vplivu že obstoječih kognitivnih struktur oziroma že obstoječega znanja na 

to, kako se bodo na novo pridobljene strukture vključile oziroma organizirale okoli glavnih idej 

in kako bo učenec te strukture priklical. Ker je takšen način poučevanja bolj sistematičen, po 

njegovem učenci hitreje pridejo do znanja, poleg tega pa je tak način učenja primeren tudi za 

učno šibkejše učence (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Precej manj voden način poučevanja je zagovarjal Jerome Bruner, ki se je zavzemal za to, da 

bi učenci samostojno odkrivali zakonitosti ter tako pridobivali znanje. Prednosti takega načina 

poučevanja je videl predvsem v trajnejšem in uporabnejšem znanju ter v večji motiviranosti 

učencev za pouk, menil je tudi, da samostojno odkrivanje spodbuja razvoj kritičnosti ter 

pripomore k učenju strategij reševanja problemov (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Bruner je pri tem izpostavil, da moramo pri poučevanju upoštevati razvojno stopnjo mišljenja 

učencev. Verjel je, da je možno vsak predmet poučevati otroke na vsaki stopnji razvoja, vendar 

moramo pri tem predmet predstaviti v za otroka primerni intelektualni obliki. Bruner je tako 

oblikoval tri vrste reprezentacij, s katerimi lahko na tri načine predstavimo določeno 

matematično vsebino. Poimenoval jih je enaktivna, ikonična in simbolična reprezentacija. Trdil 

je, da vsak otrok probleme in naloge najprej rešuje na podlagi akcije, nato na osnovi 

predstavitve s sliko ali skico in šele na koncu na simbolni ravni, torej prehaja od enaktivne do 

simbolične faze reševanja nalog (Marentič Požarnik, 2000). Otrok na primer najprej odšteva 

tako, da odvzema predmete iz množice predmetov, ki jih ima pred seboj, prešteje preostale 

predmete, pri tem pa opiše, kaj je naredil, nato s sliko in črtanjem predmetov na sliki prikaže 

operacijo odštevanja in šele na koncu odšteva tako, da zapiše račun odštevanja. Tudi v Učnem 

načrtu za matematiko (2011) je v splošnih didaktičnih priporočilih zapisano, da mora pouk 

matematike izhajati iz konkretnega izkustva, ki se postopoma nadgrajuje v formalno 

matematiko. To pomeni, da morajo učenci spoznavati matematiko preko izkušnje materialnega 

sveta, ki jih vodi prek govornega jezika, ki generalizira to izkustvo, in prek slik ter prikazov do 

abstraktne ravni matematike, kot učitelji pa moramo biti pozorni na to, da učencem omogočamo 

prehajanje med temi ravnmi. Pri tem se je pomembno zavedati, da je način predstavitve 

matematične vsebine odvisen tudi od narave matematičnega pojma in da zato pri nekaterih 

vsebinah, s katerimi se učenci srečujejo predvsem v višjih razredih, ne moremo vedno izhajati 

iz konkretnega izkustva. 

 

Jean Piaget je s svojo razvojno teorijo, v kateri je proučeval, po kakšnih mehanizmih se otroci 

različnih starosti učijo, pomembno prispeval k razumevanju učenja in poučevanja (Marentič 

Požarnik, 2000). Thomas (1992, v Batistič Zorec, 2006) na primer navaja, da je namen šolanja, 

ki izhaja iz Piageteve teorije, predvsem spodbujati in pospeševati otrokov razvoj miselnih 

sposobnosti, primernih za njegovo razvojno stopnjo. Velik prispevek k poučevanju in učenju 
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predstavlja tudi Piageteva teza, da otrok sam po sebi aktivno raziskuje svoje okolje, si razlaga 

pojave ter na takšen način konstruira svoje znanje (Batistič Zorec, 2006). Po Piagetu namreč 

poteka pridobivanje novega znanja kot proces prilagajanja okolju. Otroka med doživljanjem 

neke izkušnje zmoti njegov način mišljenja in v otroku povzroči spoznavni konflikt oziroma 

neravnotežje. Otrok se z vključevanjem nove izkušnje v svoje mišljenje trudi ponovno 

vzpostaviti ravnotežje. Tako se nove informacije vključujejo v že obstoječe kognitivne 

strukture, jih spreminjajo in na tak način otrok prehaja od določene razvojne stopnje na višjo 

(Marentič Požarnik, 2000). 

 

Medtem ko je Piaget poudarjal, da je za učenje bistvenega pomen dialog med vrstniki, pa je 

Lev Semjonovič Vigotski, sicer velik zagovornik učenja skozi socialni proces, prednost pri 

učenju in poučevanju dajal dialogu med učencem in odraslim (Marentič Požarnik, 2000). 

Vigotski je namreč poudaril, da je učenje najuspešnejše, če ga umestimo v območje bližnjega 

razvoja, kar pomeni, da moramo otroka poučevati na tisti razvojni stopnji mišljenja, ki je malo 

višja od tega, kar je že dosegel, in je brez pomoči odraslega otrok sam ne bi mogel doseči 

(Marentič Požarnik, 2000). 

 

Sodobnejši pogled na poučevanje matematike pa skozi svoja načela pouka predstavlja češki 

matematik Milan Hejny. Na podlagi večletnih izkušenj je s sodelavci osnoval Hejnyjevo 

metodo, ki se razlikuje od tradicionalnega načina poučevanja matematike po tem, da otroku 

omogoča, da sam odkriva matematične koncepte ter se pri tem z veseljem oziroma z 

zadovoljstvom uči matematiko. Hejnyjeva metoda temelji na upoštevanju 12 načel poučevanja 

matematike. Pri tej metodi gre predvsem za izgrajevanje miselne sheme, torej za vzpostavljanje 

povezav med semantično miselno shemo in strukturirano miselno shemo. Učenec tako povezuje 

pojme iz vsakdanjega življenja, kar predstavlja semantično miselno shemo, z matematičnimi 

pojmi, kar Hejny opredeli kot strukturirana miselna shema (Hejny method, b.d.). 

 

V nadaljevanju so povzete glavne značilnosti vseh dvanajstih načel poučevanja po Hejnyjevi 

metodi (Hejny method, b.d.): 

 

1. Oblikovanje miselne sheme 

Oblikovanje miselnih shem za matematične koncepte, pojave in procese je ključno načelo 

Hejnyjeve metode, ki stremi k učenčevi samostojnosti pri procesu učenja. 

 

Vsak izmed nas ima namreč v svojih mislih sheme, ki so nekakšna zbirka vseh znanj, izkušenj 

in podatkov, ki jih imamo o neki znani situaciji ali o nekem znanem okolju. Hejny to ponazori 

s primerom vprašanja o številu oken v svojem domu. Odgovora na to vprašanje večina od nas 

ne more podati takoj, vendar po določenem času, ko se v mislih sprehodimo po svojem domu, 

na to vprašanje lahko odgovorimo. Te informacije (npr. o številu oken v svojem domu) so 

pravzaprav ves čas v naših mislih, saj so del sheme našega doma, ki je nastala na podlagi 

izkušenj bivanja v teh prostorih. Vsak izmed nas ima v svojih mislih veliko shem, poleg sheme 

doma tudi na primer shemo igrišča, prijateljev, knjig, rojstnega mesta itd. Z uporabo shem, ki 

jih otrok gradi v svojih mislih skozi celotno otroštvo na podlagi vsakdanjih izkušenj, je nato 

sposoben samostojno odkrivati svet in pridobivati znanje. 
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Matematična shema pa zahteva razumevanje nekaterih bolj splošnih konceptov ter odnosov in 

se navadno razvije iz konkretnih izkušenj. Pri tem je ključni moment prav trenutek odkritja (t. 

i. aha-efekt) novega koncepta oziroma povezave dveh že znanih konceptov. Taki trenutki po 

Hejnyju nastanejo med pogovori, kjer se soočajo mnenja različnih učencev. 

 

2. Delo v znanem okolju 

Učenca v okolju, ki mu je poznano in v katerem se počuti varno, ne bodo zmotile stvari, ki jih 

ne pozna ali ne razume. Tako je popolnoma osredotočen na nalogo in motiviran za raziskovanje. 

Vsako okolje ponuja probleme, ki jih lahko povežemo z enim ali več matematičnimi koncepti 

in pojavi. Ti problemi tako spodbujajo učenčevo odkrivanje, pri čemer pa učenčeva 

individualna zaznava problema v določenem okolju omogoča prilagajanje procesa odkrivanja 

in učenja individualnim potrebam učenca. Vsak učenec ima zato možnost, da dobro razume 

matematični koncept, pa čeprav na svoj način. 

 

Tudi v najpreprostejših izkušnjah in opravilih, s katerimi se učenec vsakodnevno srečuje, lahko 

najdemo probleme, ki vsebujejo pomembne matematične koncepte. S tako preprostimi 

problemi, ki jih postopoma nadgrajujemo, soočamo učence ter jih spodbujamo, da premagujejo 

strah pred matematiko, in razvijamo njihovo samozavest. 

 

3. Povezovanje znanj različnih predmetov oz. predmetnih področij 

Matematični koncepti so vedno predstavljeni preko znane miselne sheme, nikoli samostojno 

oziroma izolirano. Vedno so predstavljeni preko izkušenj in znanj, ki jih učenci že imajo, saj 

na ta način lažje sklepajo, povezujejo že poznane koncepte in znanja ter pridobivajo novo 

znanje. Konkretne izkušnje pripomorejo, da je znanje trajnejše in ga lahko kadar koli prikličemo 

v spomin. Hejny navaja primer povezovanja matematičnega koncepta geometrijskih likov in 

preproste aktivnosti pregibanja papirja. Izkušnja pregibanja papirja, s katero se je večina 

učencev verjetno že srečala v otroštvu, lahko učencu pomaga pri oblikovanju matematičnega 

koncepta geometrijskih likov, poleg tega pa mu omogoča razvoj motoričnih spretnosti. 

 

4. Razvoj osebnosti 

Ker je šola prostor, kjer učenci preživijo dobršen del svojega časa, Hejnyjeva metoda spodbuja 

učitelje, da učence namesto tradicionalnega posredovanja znanja učijo diskutiranja o problemih 

in situacijah ter argumentiranja in vrednotenja svojih odgovorov. S tem se učenci naučijo 

spoštovati mnenja drugih, so sposobni sprejemati svoje odločitve ter nositi odgovornost za 

posledice svojih dejanj. Pomemben je tudi socialni moment, saj učenci odkrijejo prednosti 

medsebojnega sodelovanja ter nudenja pomoči. Pri tem je ključna vloga učitelja, ki nima več 

tradicionalno avtoritarne vloge v razredu, ampak prevzame vlogo vodenja učenčevih miselnih 

procesov pri izgrajevanju znanja. 

 

5. Motivacija 

Učenci so pri Hejnyjevi metodi notranje motivirani za učenje, saj so matematični problemi 

zastavljeni tako, da si učenec resnično želi rešiti problem, pri čemer so rešitve posledica 

učenčevega lastnega truda. Otroci so namreč že po naravi radovedni in imajo močno željo 
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izvedeti več o stvareh, ki jih obkrožajo, zato jim moramo ponuditi odkrivanje matematike preko 

realnih življenjskih izkušenj. 

 

6. Osebne življenjske izkušnje 

Pri poučevanju je pomembno, da se kot učitelji navezujemo na izkušnje učencev, saj je le na 

tak način (preko konkretne izkušnje) učenec sposoben v mislih narediti zaključke oziroma se 

nekaj naučiti. Učenec je le preko svoje osebne izkušnje zmožen stopiti v svet abstraktnosti. 

Tako Hejny navaja primer štetja bonbonov in uporabe prstov pri štetju predmetov, kar kasneje 

pripelje otroka do tega, da preide na abstraktno raven in začne uporabljati zapis števila. Zelo 

pomembno je pri vsem tem zavedanje, da izkušnjo, ki mu pomaga do abstrahiranja 

matematičnega koncepta, lahko otrok pridobi le sam, ne more mu je namreč nekdo prenesti 

oziroma posredovati. 

 

7. Zadovoljstvo ob učenju matematike 

Če učenec sebe zaznava kot uspešnega, ker je rešil zanj primerno zahtevno nalogo, se z večjim 

zadovoljstvom loteva naslednjih nalog, saj je za reševanje in odkrivanje notranje motiviran. 

Takšni učenci se razvijejo v samostojne mislece, ki so sposobni sprejemati odločitve in stati za 

njimi. Matematični problemi in naloge morajo biti zato sestavljeni tako, da omogočajo tudi 

učno šibkejšim učencem zadovoljstvo ob uspehu. Problemi morajo biti dovolj enostavni, da so 

jih učenci sposobni rešiti, vendar po drugi strani dovolj zahtevni, da morajo učenci v reševanje 

vložiti nekaj truda, da lahko pridejo do rešitve. Tako po koncu reševanja čutijo zadovoljstvo, 

da so z lastnim trudom prišli do rešitve. 

 

8. Lastno izgrajevanje znanja 

Znanje, ki ga učenci izgrajujejo sami, je vredno več kot znanje, ki jim ga učitelj posreduje. Pot 

odkrivanja rešitve problema učenca pelje preko lastne izkušnje in preko pogovora s sošolci do 

matematičnega koncepta. Tako na podlagi še večjega števila problemov, ki temu sledijo, 

odkrijejo matematične vzorce in posplošitve ter ob tem razvijajo strategije reševanja 

problemov. 

 

9. Vloga učitelja 

Učitelj ima po Hejnyjevi metodi vlogo svetovalca. Čeprav učitelj je avtoriteta, ki že poseduje 

znanje in sposobnosti, tega ne kaže navzven. Naloga učitelja je načrtovati dejavnosti ter 

oblikovati primerne naloge oziroma probleme, spodbujati učence pri delu in jih voditi v 

diskusijah. Čeprav učitelj vodi učno uro, so učenci tisti, ki z medsebojnim sodelovanjem 

razlagajo situacije ter jih postavljajo v matematični kontekst. Pri tem je pomembno, da učitelj 

ob napakah učencev vedno vpraša ostale učence za mnenje o odgovoru in odgovora ne pove 

sam. Na ta način se učenci naučijo analizirati svoje napake in napake sošolcev, napaka jih nato 

vodi k pravilni rešitvi. 

 

10. Učenje z napakami 

Hejny je zapisal, da če otrok ne sme pasti na tla, potem se nikoli ne bo naučil hoditi. Napaka je 

namreč tista izkušnja, ki nam pomaga, da si pridobljeno znanje bolje zapomnimo. Hejnyjeva 

metoda uporablja napake kot metodo učenja, saj napaka pomaga učencu do resničnega 
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razumevanja matematičnega pojava. Učitelji in starši se ne smejo bati napak, saj napake 

aktivirajo naše miselne procese. Poleg tega se morajo učitelji zavedati, da lahko na primeru 

svoje napake učencem pokažejo, da so napake del učnega procesa. Učitelji naj ob učenčevi 

napaki poiščejo razlog, zaradi katerega je učenec storil napako, saj v nasprotnem primeru (če 

bi učitelj le popravil učenčev odgovor) učenec ne bi vedel, kje se je pri sklepanju zmotil in bi 

enako napako ponovil tudi naslednjič. 

 

11. Primeren izziv 

Matematični problemi morajo biti načrtovani tako, da ne le učno šibkejšim učencem omogočajo 

občutek uspešnosti, ampak tudi učno uspešnejšim učencem predstavljajo izziv. Poleg tega 

morajo biti matematični problemi in naloge primerne razvojni stopnji učencev, pri čemer je 

dobro imeti v mislih dejstvo, da odrasli včasih želimo preveč poenostaviti naloge in pozabimo 

na to, da so otroci marsikdaj sposobni rešiti probleme ali naloge, za katere odrasli menimo, da 

so zanje pretežke. 

 

12. Spodbujanje sodelovanja 

Učenci po Hejnyjevi metodi sodelujejo v obliki skupinskega dela, dela v parih in individualnega 

dela. Vsak učenec ima možnost prikazati pot, ki ga je vodila do rešitve. Preko diskusije učenci 

pridejo do rešitve in novega znanja. Večino znanja učenci pridobijo na podlagi lastnih izkušenj 

in sodelovanja med seboj. Glavna naloga učitelja je, da načrtuje in izbere takšne dejavnosti, ki 

spodbujajo učence k interakciji ter dajejo prostor sodelovalnemu učenju in izgrajevanju znanja. 
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2 ZGODNJE POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV 
 

V Sloveniji že več kot dobro desetletje številni strokovnjaki s področja poučevanja tujih jezikov 

opozarjajo na pomen poučevanja tujih jezikov na zgodnji stopnji ter z utemeljevanjem razlogov 

za učenje tujih jezikov na zgodnji stopnji skušajo še bolj »utrditi« mesto tujega jezika v 

predmetniku nižjih razredov osnovne šole ter ga povezati z ostalimi predmeti oziroma 

predmetnimi področji v smiselno celoto. 

 

O nujnosti poučevanja tujega jezika na razredni stopnji je med drugim pisala M. Brumen 

(2003), njena razmišljanja pa bi lahko strnili v naslednje točke. 

 Jezikovna raznolikost Evrope zahteva večjezične Evropejce predvsem zaradi potrebe po 

razumevanju in medsebojni komunikaciji. 

 Evropsko gospodarstvo potrebuje večjezično delovno moč. 

 Iz nalog vzgoje in izobraževanja v osnovni šoli izhaja potreba in nujnost po pouku tujega 

jezika že na razredni stopnji, če želimo, da se učenci naučijo več tujih jezikov. 

 Zgodnje učenje tujih jezikov ima po številnih empiričnih raziskavah dobra izhodišča. 

 V pouk tujega jezika je potrebno vključevati tudi vsebine drugih predmetov. 

 Opazovanje in primerjanje prvega in tujega jezika je učinkovito za premagovanje 

jezikovnega transferja. 

 Razvojna stopnja je pomemben element pri pridobivanju tujega jezika, glede na starost 

učencev pa je potrebno prilagajati tudi metode poučevanja tujega jezika. 

 

Podobno pomen večjezičnosti v celotni Evropski uniji izpostavlja K. Pižorn (2009a), ki 

pomembnost večjezičnosti med drugim utemeljuje z naslednjimi razlogi: večjezičnost 

pospešuje sporazumevanje ter izboljšuje medsebojno razumevanje, oblikuje »ljudsko« Evropo 

ter družbo znanja, prispeva h komuniciranju v tujih jezikih ter omogoča doseganje višjih ravni 

jezikovnega znanja, prispeva k boljšemu znanju tujih jezikov ter pomaga »pri doseganju cilja, 

po katerem naj bi Evropska skupnost postala najbolj dinamično, na znanju temelječe 

gospodarstvo na svetu kot del bolj povezane politične skupnosti, združene v raznolikosti« 

(Pižorn, 2009a, str. 5). 

 

Tezo o dobrih dispozicijah za zgodnje učenje tujih jezikov podpirajo številni avtorji. J. Cenoz 

(2003, v Brumen, 2009) na primer navaja, da učenci na nižji stopnji nimajo zadržkov pri 

pridobivanju tujega jezika, prav tako se ne obremenjujejo z napakami. Böhlke (v Brumen, 2009) 

pa dodaja, da imajo otroci veliko prednost pred odraslimi, saj so se zmožni mimogrede naučiti 

številnih tujih jezikov, če so jim seveda v času otroštva izpostavljeni sistematično in redno. 

Navaja tudi, da se otroci, ki se začnejo učiti tujega jezika v prvih razredih osnovne šole, kasneje 

jezika učijo hitreje in lažje. Raziskave psihologov namreč kažejo, da je v skladu s fiziološkimi 

zahtevami možganov optimalna starost za učenje tujega jezika med četrtim in desetim letom, 

ko so otroci radovedni, spontani, sproščeni in zato dovzetni za raziskovanje novega (Böhlke, v 

Brumen, 2009). 
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Seveda je začetek uvajanja tujega jezika na razredno stopnjo pomenil didaktično prenovo 

načina poučevanja tujih jezikov. M. Brumen (2003) meni, da je učence težko motivirati za 

učenje tujega jezika, če v njem neposredno ne vidijo smisla. Prav zato bi cilj vsakega učitelja 

moral biti, da nauči učence uporabe jezika kot komunikacijskega sredstva v vsakdanjem 

življenju. Tako učitelj izbere med priporočenimi vsebinami in aktivnostmi tiste, ki najbolj 

ustrezajo učencem. Kot uspešne aktivnosti M. Brumen (2003) navaja dejavnosti, ki razvijajo 

vseh pet čutil, torej gre za celosten pristop poučevanja tujih jezikov. Mednje spadajo pesmi, 

ritmične igre, akcijske pesmi in zgodbe z veliko ponavljanja, aktivnosti s popolnim telesnim 

odzivom, ki učenca zabavajo in ga ob tem nekaj naučijo. Pri tem se je potrebno zavedati, da 

vključevanje drugih vsebin v pouk (povezovanje pouka tujega jezika in drugih predmetov) še 

ne pomeni učinkovitega učenja tujega jezika, saj moramo kot učitelji znati ustvariti »smiselno, 

kognitivno komunikacijsko situacijo, tako bi s simuliranjem naravnih situacij potopili učenca v 

neko dogajanje, situacijo, učenec pa bi s pozitivno doživetim izkustvom pridobival tako jezik 

kot vsebino« (Brumen, 2003, str. 61). Tudi K. Pižorn (2009a) podobno opisuje pouk tujega 

jezika v nižjih razredih osnovne šole, ko razlaga, da se učenci raje in bolje učijo tuji jezik, če 

so aktivnosti povezane z vsebinami drugih predmetov, če vsebujejo kognitivne izzive, so 

konkretizirane ter se nanašajo na učenčeve izkušnje, če so aktivnosti kratke ter vključujejo 

gibanje učencev, če so podkrepljene s slikovnimi in drugimi gradivi itd. Vloga učitelja je prav 

tako zelo pomembna, saj avtorica navaja, da se učenci raje učijo jezika, če učitelj govori tekoče 

in pravilno ter ima spoštljiv, zaupen in sproščen odnos do učencev. Učitelji tujega jezika, ki 

poučujejo tuji jezik na zgodnji stopnji, naj bi tako poznali ter upoštevali psihološki in socialni 

razvoj otrok ter poznali posebnosti učencev, ki jih poučujejo, uporabljali naj bi metode in načela 

poučevanja, ki temeljijo na sodobnih teorijah usvajanja tujega jezika, povezovali jezikovno 

učenje z drugimi predmetnimi vsebinami, sestavljali ustrezna gradiva, oblikovali primerne 

dejavnosti za pouk, razvijali pozitiven odnos do tujega jezika ter motivacijo za jezikovno učenje 

(Pižorn, 2009a). 

 

2.1 Prednosti zgodnjega učenja tujih jezikov 

 

Številni avtorji vidijo prednosti v zgodnjem poučevanju tujega jezika. Te prednosti oziroma 

razloge, zakaj naj se otrok uči tujih jezikov že tako zgodaj, bi lahko razvrstili v skupine glede 

na strokovna področja, ki utemeljujejo zgodnje učenje tujih jezikov. 

 

Razvojni psihologi so se pri utemeljevanju teh razlogov naslanjali na del razvojne psihologije, 

ki temelji na spremembah človeškega razpoloženja in vedenja (Brumen, 2003). Tako F. Ilg 

(1956, v Brumen, 2003) poudarja intelektualno pripravljenost otroka, kar pomeni, da sta pri 

otroku zaradi njegove želje po govoru in pogovoru, odkritosti ter dovzetnosti imitacija in 

zgovornost na višku, zato se je otrok zelo hitro zmožen naučiti tujih jezikov. K. Pižorn (2009a) 

dodaja, da otroci zaradi večje odprtosti in samozavesti, spontanosti pri učenju jezika ter 

osredotočenosti na jezik kot sporazumevalni instrument razvijejo bolj naraven govor, torej gre 

za večjo verjetnost, da bo pravilnost izreke višja in se bo bolj približala naravnemu govorcu, 

kot je to opaziti pri odraslih, ki večinoma pri izgovarjavi ne dosegajo tako visokih rezultatov 

kot mlajši učenci. Tudi R. Cohen (1997, v Brumen, 2003) izpostavlja pomen zgodnjega začetka, 

saj pravi, da otrok tako usvoji naglas, izgovarjavo in melodijo naravnega govorca ter 
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avtomatizira slovnične strukture. Pri tem M. Brumen (2009) poudarja, da izpostavljenost 

tujemu jeziku v otroštvu ne škodi razvoju maternega jezika, temveč ga spodbuja v smislu 

razvoja jezikovnih sposobnosti. Otroci se namreč ob pridobivanju struktur tujega jezika lahko 

veliko naučijo o prvem jeziku. G. Massoudi (2002, v Brumen, 2009) to utemeljuje z dejstvom, 

da pridobivanje prvega in tujega jezika poteka na podoben način, saj so principi, kako možgani 

obvladujejo jezik, pri obeh zelo podobni. Pri obeh gre za učenje, ki razvojno poteka po nekem 

zaporedju in je za vse otroke enako. 

 

Kljub vsem tem prednostim je potrebno opozoriti, da se odrasli in starejši otroci v začetnih 

fazah sicer hitreje učijo jezika kot mlajši otroci, vendar pa mlajši otroci, ki so izpostavljeni 

naravnemu in celostnemu pridobivanju tujega jezika od otroštva, sčasoma dosežejo boljše 

jezikovne sposobnosti, ki niso vidne le pri izgovarjavi (Brumen, 2003). 

 

Potrebno se je tudi zavedati, da se otroci tujega jezika učijo drugače kot odrasli – gre predvsem 

za bolj spontano učenje, pri čemer zaradi osredotočenosti na pomen jezika razvijejo tudi 

jezikovno in medkulturno zmožnost (Pižorn, 2009a). M. Brumen (2003) pri tem dodaja, da ima 

otrok prednost pred odraslim učencem zato, ker je izpostavljen manj problemom kot odrasel 

človek, ima manj predsodkov in nima v naprej ustvarjenega negativnega pogleda na učenje 

tujega jezika. 

 

Ob vstopu v šolo otrok po Piagetu prehaja iz predoperativne stopnje na stopnjo konkretnih 

operacij, kjer uporaba jezika postane pomembnejša kot prej, otrok postane bolj družaben, 

socialen in manj egocentričen. Čeprav otroku pridobljene kognitivne sposobnosti omogočajo 

rabo simbolov in jezikovnih znakov, pa so njegove operacije omejene na področje njegovega 

neposrednega zaznavanja. Po vstopu v šolo otrok poleg osnovnih elementov jezikovnega 

sistema zaradi novo pridobljenih kognitivnih sposobnosti osvoji tudi prefinjeno rabo 

leksikalnih in slovničnih elementov (Brumen, 2003). Otrok na tej stopnji zna ubesediti 

predmetnost in se zaveda splošnega pomena te ubeseditve. Ob tem je nagnjen in pripravljen za 

jezikovno izkustvo, je radoveden, ima prožne govorne organe, zaradi neobremenjenosti 

možganov ima sposobnost hitrega pomnjenja in neverjetno sposobnost posnemanja (Brumen, 

2003). Vse to je zelo v prid pridobivanju tujega jezika v prvih razredih osnovne šole. Besedišče 

je v skladu z otrokovim kognitivnim razvojem omejeno na tisto, kar konkretno doživi in čuti, 

zato si težje zapomni abstraktne pojme izven svojega zanimanja in izkustva (Brumen, 2003). 

 

Pozitivni učinki učenja tujih jezikov se ne kažejo le na kognitivnem področju, ampak 

vključujejo tudi razvoj otrokove kreativnosti, spomina in slušnih sposobnosti (Pižorn, 2009a). 

Izpostavljenost tujemu jeziku otroku po raziskavi (Genesee, 1987, v Brumen, 2009) prinaša 

višjo samopodobo. Otrok, ki se uči tujega jezika, tudi hitreje napreduje pri branju in pisanju v 

maternem jeziku (Pižorn, 2009a), izpostavljenost tujemu jeziku koristi predvsem njegovim 

bralnim sposobnostim, saj ima razvite sposobnosti reševanja problemov, bolje sklepa in ima 

razvito divergentno mišljenje (Hakuta, 1986, v Brumen, 2009). 

 

Antropološki argument, ki podpira zgodnje učenje tujih jezikov, kot osnovo navaja 

posameznikovo odprtost ob rojstvu, ki mu omogoča pridobivanje različnih družbenih, kulturnih 
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ter tudi lingvističnih norm (Brumen, 2003). Vendar pa socializacija prisili človeka v določeno 

kulturo, družbo in jezik, kar človeka preobrazi v monokulturno in enojezično osebnost. Prav 

zato naj bi bila naloga izobraževanja preprečiti to utesnitev v določene družbene okvire. To je 

menil tudi Wilhelm von Humboldt, ki je na tuje jezike gledal kot na odraz različnih pogledov 

na svet. Menil je, da če ljudje želijo imeti pogled na svet iz različnih perspektiv, potem se 

morajo učiti tujih jezikov, in prav učenje tujih jezikov bi lahko bil po njegovem medij za 

obnovitev pluralističnega pogleda na svet (Brumen, 2003). Tudi K. Pižorn (2009a) navaja, da 

imajo večjezični otroci dostop do različnih pogledov na svet in so zato zmožni primerjati 

mnenja in stališča med seboj, poleg jezikovnega znanja pa tudi drugače zaznavajo sebe in druge. 

Na tak način »razvijajo sposobnost medkulturnega pluralizma, odprtost in spoštovanje drugih 

kultur in ljudi, ki so drugačni od njih« (Curtain in Dahlberg, 2004, v Brumen, 2009, str. 69). 

 

M. Brumen (2009) poudarja, da moramo zaradi vseh naštetih prednosti spodbujati učenje tujega 

jezika v otroštvu in zato učence izpostaviti tujemu jeziku v obliki »jezikovne kopeli«, pri čemer 

naj učenci poslušajo različne vsebine v tujem jeziku, učitelj pa naj tuji jezik integrira tudi med 

vsakdanje dejavnosti ter v vsebine različnih učnih predmetov. 

 

2.2 Metoda CLIL 

 

Globalizacija, vse hitrejši razvoj na gospodarskem, političnem, družbenem in drugih področjih 

ter povezovanje različnih ljudi in kultur je v zadnjih dveh desetletjih povzročilo oblikovanje 

širše komunikacijske mreže v Evropi. S tem se je dvignilo zanimanje za učenje tujih jezikov ter 

potreba po učinkovitih metodah poučevanja tujega jezika. CLIL s svojimi metodami, ki so 

motivacijske in dinamične ter temeljijo na celostnem pristopu, podpira jezikovno različnost, je 

naravnan k medpredmetnemu povezovanju in presega tradicionalen način poučevanja tujih 

jezikov (Novotná in Hofmannová, b.d.). 

 

CLIL (ang. Content and language integrated learning; slov. vsebinsko in jezikovno integrirano 

učenje) je ime za pristop, na katerem temelji poučevanje tujih jezikov na zgodnji stopnji tudi v 

Sloveniji. D. Coyle, Hood in Marsh (2010) opredeljujejo CLIL kot dvojno osredotočen (ang. 

dual-focused) didaktični pristop, pri katerem se ciljni jezik (običajno gre pri tem za tuji jezik) 

uporablja za učenje in poučevanje tako vsebine kot jezika. Pri tem je enkrat v osredju vsebina, 

drugič pa je večji poudarek na jeziku. CLIL s svojimi metodami, ki vodijo k bolj celostni 

izkušnji učenja, omogoča dvojno osredotočen pouk, pri katerem je pozornost dana tako vsebini 

kot jeziku. Pri tem je vsebina tista, ki določa jezik oziroma besedišče, potrebno za učenje te 

vsebine, jezik pa se uporablja za učenje in tudi za sporazumevanje (Coyle, Hood in Marsh, 

2010). 

 

Nekoliko drugače CLIL razlagata slovenski avtorici. S. Jazbec in A. Lipavic Oštir (2009, str. 

179) opredeljujeta CLIL kot »odprt didaktični koncept pouka, v katerem se vse ali le določene 

vsebine nejezikovnega predmeta ali predmetov obravnavajo v tujem jeziku.« To poenostavljeno 

pomeni, da se določene vsebine predmetov, kot so matematika, spoznavanje okolja, glasbena 

umetnost, likovna umetnost in šport, poučujejo v tujem jeziku. Cilji pouka so pri tem usmerjeni 

predvsem na usvajanje nejezikovnih vsebin. Učenci ob takem načinu učenja tujega jezika torej 
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usvajajo nejezikovne vsebine in hkrati pridobivajo tuji jezik. V osredju so cilji pouka 

nejezikovnih predmetov, seveda pa učenci z izpostavljenostjo tujemu jeziku pridobivajo tudi 

na tujejezičnih spretnostih ter tako dosegajo cilje pouka tujega jezika (Jazbec in Lipavic Oštir, 

2009). Tak način poučevanja je namreč podoben usvajanju maternega jezika, saj gre za uporabo 

jezika v kontekstih, ki so za učence aktualni. Razvoj jezika je tako v tesni povezavi z razvojem 

miselnih procesov – učenci pridobivajo jezikovne strukture in govor v tujem jeziku tako, da so 

miselno aktivni pri reševanju nalog oziroma aktivno sodelujejo pri dejavnostih (Novotná in 

Hofmannová, b.d.). 

 

Pristop se je izkazal kot uspešen model učenja jezikov in ima večletno tradicijo v evropskih 

državah in po svetu (Jazbec idr., 2010). Takšno je na primer poučevanje jezikov na dvojezičnih 

območjih (Jazbec idr., 2010) ter tudi v Kanadi, kjer so se uveljavili programi jezikovne kopeli 

(iz njih namreč izhaja koncept CLIL) že v 60. letih prejšnjega stoletja, ker so starši želeli, da bi 

se njihovi otroci znali uspešno sporazumevati tako v angleščini kot v francoščini (Jazbec in 

Lipavic Oštir, 2009). 

 

S. Jazbec in A. Lipavic Oštir (2009) kot prednosti takega načina učenja tujega jezika 

izpostavljata uporabo jezika pri nejezikovnih vsebinah, ne le osredotočenost na jezikovni 

sistem, pridobivanje konceptov ob pridobivanju struktur, ki te koncepte označujejo, 

ekonomičnost pouka, saj CLIL ne izpodriva drugih predmetov iz urnika, ampak jih kvečjemu 

vsebinsko bogati ter nadgrajuje, in razvijanje medkulturnega znanja. Prav grajenje 

medkulturnega znanja in razumevanja, razvijanje večjezičnih interesov in krepitev medosebnih 

odnosov in odnosov med narodi so namreč pomembni cilji pouka po metodi CLIL, ki pa poleg 

vsega naštetega ponuja tudi učenje vsebin iz različnih perspektiv ter tako dopolnjuje druge 

predmete, krepi učenčeve jezikovne spretnosti, mu omogoča več stika s ciljnim jezikom ter 

dviguje njegovo motivacijo in zaupanje v tuji jezik in v nejezikovni predmet, ki se ga uči 

(Jazbec idr., 2010). Ugotovitve kognitivnih psihologov po drugi strani upravičeno ugotavljajo, 

da se mlajši učenci učijo drugače kot starejši učenci, zato je CLIL s svojim celostnim in 

aktivnim pristopom še bolj primeren zanje (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). Da je CLIL primeren 

pristop v času zgodnjega učenja, pojasnjuje tudi Sauer (1996, v Jazbec in Lipavic Oštir, 2009), 

ko razlaga, da mlajši učenci razumejo obravnavane vsebine kot primarne, čeprav so 

posredovane v tujem jeziku, ki tako zanje ni objekt primarnega zanimanja. To pojasnjuje s 

primerom igre nakupovanja – učenci namreč igro razumejo kot vsakdanjo dejavnost in ne kot 

vajo uporabe jezika, zato je učenje oziroma pridobivanje tujega jezika po metodi CLIL v bistvu 

stranski produkt pouka. 

 

2.3 Zakonske določbe o poučevanju tujega jezika v prvem razredu v 

slovenskih osnovnih šolah 

 

Prvi resnejši sistemski projekt postopnega uvajanja tujih jezikov v najnižje razrede osnovne 

šole se je začel leta 2008 s projektom, imenovanim Uvajanje tujega jezika in 

jezikovnega/medkulturnega uzaveščanja v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole 

(UTJ-JIMU v 1. VIO). Osnovna namena projekta sta bila predvsem pripraviti ter spremljati 
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nekatere že uveljavljene modele poučevanja tujega jezika ter ugotoviti in predlagati pogoje, da 

se bo poučevanje tujega jezika učinkovito preneslo v prakso (Pevec Semec in Pižorn, 2010). 

 

Nekaj let kasneje, aprila 2013, pa je v veljavo stopil Pravilnik o postopnem uvajanju prvega 

tujega jezika v 1. razred osnovne šole. Ta je določal potek postopnega uvajanja pouka 

angleščine oziroma nemščine kot obveznega predmeta v prvem razredu osnovne šole. Tako je 

na podlagi kriterijev, kot so zastopanost šol po regijah, zmogljivost, organiziranost in izbor 

tujega jezika v posameznih šolah, v šolskem letu 2013/14 pouk tujega jezika za prvi razred 

začelo izvajati največ 15 odstotkov osnovnih šol v Sloveniji, v šolskem letu 2014/15 pa največ 

30 odstotkov šol od skupnega števila slovenskih osnovnih šol (Pravilnik o postopnem uvajanju, 

2013). Pravilnik je prenehal veljati konec julija 2013, takrat pa je v veljavo stopil dopolnjen 

Zakon o osnovni šoli. Z 20.a členom Zakona o osnovni šoli (2013) je bil v šolskem letu 2015/16 

v prvi razred osnovne šole kot neobvezni izbirni predmet uveden prvi tuji jezik, ki je del 

razširjenega programa osnovne šole. Šola mora po tem zakonu učencem 1. razreda obvezno 

ponuditi pouk prvega tujega jezika, in sicer v obsegu dveh šolskih ur tedensko (Zakon o osnovni 

šoli, 2013). V 38. členu tega zakona je navedeno, da tuji jezik v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju poučuje učitelj razrednega pouka z opravljenim ustreznim programom izpopolnjevanja 

ali učitelj predmetnega pouka, ki ima opravljen ustrezen študijski program izpopolnjevanja 

(Zakon o osnovni šoli, 2013). 

 

2.4 Učni načrt za pouk tujega jezika v prvem razredu 

 

Že v osnutku učnega načrta za tuji jezik v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je bil pouk 

zgodnjega učenja tujega jezika označen kot »prispevek večjezičnosti in razumevanju 

večkulturnosti tako v lastnem okolju kakor tudi v Evropi in izven evropskih meja« (Jazbec idr., 

2010, str. 8). Leta 2013 je v veljavo stopil še učni načrt za poučevanje neobveznega izbirnega 

predmeta tuji jezik v prvem razredu osnovne šole, ki kot prednosti učenja tujih jezikov od 

prvega razreda naprej izpostavlja daljšo izpostavljenost tujemu jeziku ter strpnejši odnos do 

drugačnosti in večkulturnosti (Učni načrt za tuji jezik v prvem razredu, 2013). 

 

Zaradi specifičnosti v razvojnih značilnostih prvošolcev, kot so radovednost, želja po učenju in 

sporazumevanju ter potreba po komunikaciji, mora poučevanje tujega jezika v prvem razredu 

po priporočilih Učnega načrta za tuji jezik v prvem razredu (2013) potekati po načelih 

sodobnega in odprtega načina poučevanja, ki izkazuje večdimenzionalnost v smislu 

kognitivnih, vsebinskih in jezikovnih dimenzij učenja. Ko govorimo o posebni didaktiki 

poučevanja tujih jezikov na zgodnji stopnji, je CLIL eden od pristopov, ki sledi takemu načinu 

poučevanja, saj smotrno povezuje nejezikovne vsebine katerega koli predmeta in učenje tujega 

jezika (Jazbec idr., 2010). J. Novotná in M. Hofmannová (b.d.) pri tem poudarjata, da je jezik 

v tem primeru razumljen kot sredstvo komunikacije. Poleg tega tak pristop učence bolj celostno 

nagovarja, saj jim omogoča, da usvajajo nove nejezikovne vsebine oziroma nadgrajujejo že 

obstoječa znanja, ob tem pa pridobivajo jezikovna znanja. Povezovanje ne poteka le na ravni 

vsebin, ampak tudi na ravni procesnih znanj in na konceptualni ravni (Učni načrt za tuji jezik v 

prvem razredu, 2013). 
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Splošni cilji učenja tujega jezika v prvem razredu so: 

 senzibilizacija za jezike; 

 spoznavanje kulturne različnosti in stikov med kulturami; 

 razvijanje učenčevih sprejemniških, tvorbnih in interaktivnih spretnosti/zmožnosti. 

(Učni načrt za tuji jezik v prvem razredu, 2013, str. 6) 

 

Ti cilji omogočajo učencem, da razvijajo spoznavne, medkulturne, metakognitivne zmožnosti 

ter ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (Učni načrt za tuji jezik v prvem razredu, 

2013). Kompetence za vseživljenjsko učenje, katerih zametke lahko prepoznamo tudi v ciljih 

pouka tujega jezika v prvem razredu, so opredeljene v Lizbonski strategiji EU in vključujejo 

(Jazbec idr., 2010, str. 9–11): 

 sporazumevanje v maternem oziroma prvem jeziku; 

 sporazumevanje v tujih jezikih; 

 kompetenco za pridobivanje novih znanj; 

 digitalno kompetenco; 

 socialne in državljanske kompetence; 

 samoiniciativnost in podjetnost; 

 (med)kulturna kompetenco in (med)kulturna zavest ter 

 matematično pismenost in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji. 

 

Operativni cilji za pouk tujega jezika se povezujejo s cilji in vsebinami drugih predmetov, pri 

čemer obravnava določene vsebine poteka v tujem jeziku, osnovni cilj pouka pa je usvojiti ali 

ponoviti nejezikovno vsebino in biti pri tem izpostavljen tujemu jeziku (Jazbec idr., 2010). 

 

Učenci v prvem razredu razvijajo jezikovne cilje poslušanja in slušnega razumevanja ter 

govorjenja. Cilji poslušanja in slušnega razumevanja omogočajo učencem, da razvijajo zvočno 

občutljivost jezika ter spoznavajo in preizkušajo značilnosti ritma, intonacije in izgovarjave 

jezika ter da s pozornim poslušanjem in z razumevanjem navodil ter glavnih idej razvijajo 

strategije poslušanja. Učenci tudi razumejo in se nebesedno ali besedno odzivajo na pogosto 

rabljeno besedišče določene vsebine in temeljne sporazumevalne funkcije, ob spoznavanju 

izvirnih besedil v tujem jeziku pa razvijajo svojo medkulturno zmožnost (Učni načrt za tuji 

jezik v prvem razredu, 2013). Učni cilji na področju govora pa se nanašajo na preizkušanje 

zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika, razvoj osnovnih spretnosti govornega 

sporazumevanja in sporočanja ter na uporabo osnovnih sporazumevalnih vzorcev socialne 

interakcije. Učenci se tudi besedno odzivajo na slišano ali videno, se preizkušajo v spontanem 

sporazumevanju v tujem jeziku ter preko govora spoznavajo osnovne medkulturne značilnosti 

(Učni načrt za tuji jezik v prvem razredu, 2013). 

 

Po priporočilih učnega načrta za tuji jezik mora učenje tujega jezika potekati na način, ki je 

podoben usvajanju prvega jezika. To pomeni vključevanje celostnega, veččutnega in 

komunikacijskega pristopa do poučevanja, ki učencu ne omogoča le pridobivanja struktur 

tujega jezika, ampak tudi razvoj na čustveni, socialni, kognitivni in ustvarjalni ravni (Učni načrt 

za tuji jezik v prvem razredu, 2013). Učitelj mora poleg tega upoštevati značilnosti učencev te 
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starosti z njihovo potrebo po igri in gibanju, kratkotrajno pozornostjo in radovednostjo. Pouk 

naj bo zato sestavljen iz več krajših dejavnosti, ki vključujejo igro, gibalne aktivnosti, konkretne 

materiale in situacije, vizualno podporo in glasbo, različne metode in oblike dela, ter na tak 

način spodbujajo otroka k boljši zapomnitvi in uporabi naučenega ter tudi k razvijanju 

ustvarjalnosti in domišljije (Učni načrt za tuji jezik v prvem razredu, 2013). 

 

2.4.1 Matematične vsebine v učnem načrtu za angleščino 

 

V Učnem načrtu za tuji jezik v prvem razredu (2013) so vsebine nejezikovnih predmetov, ki se 

izvajajo v prvem razredu in jih lahko povezujemo s poukom tujega jezika, navedene po 

predmetih. Matematika se predvsem s splošnim ciljem učenčevega spoznavanja uporabnosti 

matematike v vsakdanjem življenju približa povezovanju matematike s poukom tujega jezika 

(Učni načrt za tuji jezik v prvem razredu, 2013). 

 

Spodaj so prikazane matematične vsebine iz učnega načrta za matematiko iz leta 2011, ki jih 

učitelj lahko v celoti ali le delno uporabi oziroma vključi v izvajanje pouka tujega jezika. 

 

 
Slika 3: Predlagane vsebine iz predmeta matematika za pouk tujega jezika (Učni načrt za tuji 

jezik v prvem razredu, 2013, str. 9) 

 

Če primerjamo predlagane vsebine z učnim načrtom za matematiko, lahko ugotovimo, da je v 

predlagane vsebine zajeta večina vsebin iz matematike v prvem razredu. Tako učenci pri pouku 

tujega jezika v sklopu geometrije in merjenja razvijajo prostorske in ravninske predstave, 

opredeljujejo položaj predmeta glede na sebe in druge ter se po navodilih premikajo po 

prostoru, izdelajo, prepoznavajo in opišejo modele geometrijskih teles ter likov, ocenijo in 

primerjajo količine za dolžino, maso in prostornino. V sklopu aritmetike in algebre štejejo, 

pišejo in berejo števila do 20, urejajo števila po velikosti in oblikujejo zaporedja števil ter 

seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil, vključno s številom 0, ob pomoči konkretnih 
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ponazoril. V sklopu logike in jezika pa učenci v tujem jeziku razvrščajo in urejajo števila, 

predmete in like po določenih lastnostih ter s prikazi in preglednicami predstavljajo podatke 

(Učni načrt za tuji jezik v prvem razredu, 2013). Edini matematični sklop, ki ga učni načrt za 

tuji jezik neposredno ne predlaga, je sklop o matematičnih problemih – razlog za to morda leži 

v dejstvu, da od učencev v prvem letu učenja tujega jezika ne moremo pričakovati, da bodo 

problemske situacije v celoti razumeli, jih znali predstaviti ter probleme reševali na besednem 

ali grafičnem nivoju. Verjetno pa je mogoče, da lažje problemske situacije vključujemo v ostale 

predlagane vsebine pri pouku tujega jezika in učence na tak način učimo strategij reševanja 

problemov. Pomembno se je namreč zavedati, da moramo pri usvajanju prvega tujega jezika 

upoštevati načelo »tihe dobe«, torej obdobja, v katerem učenec morda razume več, kot nam 

sporoča, preden od učenca zahtevamo besedno sporočanje. Pri tem je pomembna naloga učitelja 

– ta naj učence spodbuja k miselnim aktivnostim, ki poleg razvoja prostorskih, številskih in 

količinskih predstav ponujajo tudi veliko jezika, torej opisovanja, razlaganja, branja, 

pripovedovanja itd. (Učni načrt za tuji jezik v prvem razredu, 2013). 
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III. PRAKTIČNI DEL 

 

Z uvedbo pouka tujega jezika v najnižje razrede osnovne šole prihaja tudi v poučevanju tujega 

jezika in drugih predmetov v prvem razredu osnovne šole do sprememb. Zaradi uvedbe 

dodatnega predmeta v predmetnik prvega razreda in predvsem zaradi priporočila Učnega 

načrta za tuji jezik v prvem razredu (2013), ki predlaga povezovanje tujega jezika in vsebin ter 

ciljev drugih predmetov v smislu, da si učenci prvo znanje o določeni vsebini pridobijo v 

maternem jeziku, nato pa znanje dopolnijo in nadgradijo še v tujem jeziku, se je pojavila potreba 

po bolj učinkovitem povezovanju predmetov oziroma predmetnih področij. Zato je eden od 

namenov in ciljev magistrske naloge oblikovati predlog modela, ki bi učinkovito povezoval 

različne predmete oziroma predmetna področja, pri tem pa upošteval priporočila ter dosegal 

cilje vseh učnih predmetov, ki jih povezujemo. 

 

Ker je o tem, kako povezovati tuji jezik in matematiko v prvem razredu osnovne šole, za zdaj 

zapisanega malo (še posebej v slovenskem šolskem sistemu) in zaradi želje po preseganju 

razumevanja poučevanja tujega jezika kot osredotočenosti zgolj na jezikovni sistem, sem na 

podlagi že oblikovane matrike kot predlog oblikovala model za učinkovito vključevanje 

matematičnih vsebin v pouk angleščine. Model ima za osnovo t. i. CLIL matriko (ang. CLIL 

Matrix), ki je glede na visoke ali nizke jezikovne zahteve in visoke ali nizke kognitivne zahteve 

sestavljen iz štirih kvadrantov. 

 

 
Slika 4: Prikaz CLIL matrike s štirimi kvadranti, ki se razlikujejo glede na visoke sli nizke 

kognitivne oziroma jezikovne zahteve (Coyle, Hood in Marsh, 2010, str. 43) 

 

Z dejavnostmi v vsakem kvadrantu lahko glede na zahtevnost jezikovnih oziroma miselnih 

zahtev dosegamo drugačne cilje, spremljamo napredek učencev ter po potrebi prilagajamo 

dejavnosti potrebam učencev. Matrika tako učitelju pomaga pri načrtovanju pouka oziroma 

dejavnosti glede na različne cilje, ki jih posamezna dejavnost v učni uri ima. Matrika je tudi 

uporabna za analiziranje povezav kognitivnih in jezikovnih ravni dejavnosti in pripomočkov, 

ki so uporabljeni v posameznih učnih urah (Coyle, Hood in Marsh, 2010). 
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Dejavnosti v kvadrantu 1, s katerimi so se učenci že spoznali, zaradi tako nižjih kognitivnih kot 

jezikovnih zahtev pomagajo učencem pri dvigu samozavesti ter po navadi predstavljajo 

prehoden korak k dejavnostim v drugih kvadrantih. Če se osredotočimo na kvadrant 2, to 

pomeni, da so dejavnosti zasnovane tako, da učenčeve jezikovne zmožnosti ne ovirajo učenja 

oziroma izgrajevanja znanja na višji kognitivni ravni. Dejavnosti v kvadrantu 2 tako večinoma 

zajemajo uporabo poznanega besedišča in jezikovnih struktur. Ko želimo pridobivati nove 

jezikovne strukture oziroma obstoječe jezikovne strukture nadgrajevati, ob tem pa vzdrževati 

visok nivo miselnih procesov, to predstavlja kvadrant 3. Kvadrant 4 pa pomeni, da je 

kognitivnih zahtev manj, vendar je za napredek pri učenju pomembno, da učenci z 

osredotočenostjo na jezikovni sistem dosegajo visoke ravni jezikovnega znanja (Coyle, Hood 

in Marsh, 2010). 

 

3 MODEL ZA POVEZOVANJE MATEMATIČNIH VSEBIN S 

POUKOM TUJEGA JEZIKA 
 

CLIL matriko sem kot ogrodje uporabila za oblikovanje modela. Pri tem sem zaradi boljše 

preglednosti oblikovanega modela spremenila številke kvadrantov. Spodaj je shematično 

prikazan predlagani model za povezovanje matematičnih vsebin s poukom tujega jezika. 

 

 
Slika 5: Predlagani model za povezovanje matematičnih vsebin s poukom tujega jezika 

 

Model je zasnovan tako, da potek puščice med kvadranti določa, kako naj si dejavnosti v vsaki 

učni uri sledijo po kvadrantih. Tako v vsaki učni uri postopoma prehajamo od kvadranta 1 do 

kvadranta 4, pri čemer lahko prilagajamo deleže dejavnosti, ki jih uvrstimo v posamezen 
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kvadrant. Tako lahko v določeni učni uri poudarimo problemski pouk z odkrivanjem in damo 

poudarek predvsem kvadrantu 3, če pa na primer želimo, da učenci utrjujejo določene jezikovne 

strukture oziroma se učijo pravilnega in natančnega izražanja, pa izberemo več dejavnosti iz 

kvadranta 4. Pri tem bi lahko bil ob izbiri primernih aktivnosti potek vsake učne ure, ne glede 

na učno vsebino, učni jezik, učni predmet oziroma predmete ali razred poučevanja, z majhnimi 

prilagoditvami umeščen v ta model. 

 

Pri oblikovanju modela sem izhajala predvsem iz potrebe po tem, kako povezati ure različnih 

predmetov, pri tem pa ne omejevati učiteljev, njihove samostojnosti ter ustvarjalnosti pri 

načrtovanju dejavnosti, a jim kljub temu dati neko oporo kot izhodiščno točko pri načrtovanju. 

CLIL matrika po mojem mnenju predstavlja način, kako v vsako učno uro vključiti različne 

dejavnosti glede na kognitivne in jezikovne zahteve, pri čemer je seveda izbor dejavnosti 

prepuščen izbiri učitelja. Učitelj dejavnosti izbere in prilagodi glede na učence, vsebino, stopnjo 

učnega procesa, svoj način poučevanja itd. Matrika po eni strani daje usmeritve učiteljem pri 

načrtovanju učnih ur, kljub temu pa jim dopušča toliko avtonomije, da so učne ure lahko zelo 

različne, čeprav so načrtovane po enakem modelu. Model omogoča hkratno doseganje učnih 

ciljev različnih predmetov. S takim načinom dela učencem omogočamo, da se učijo na aktiven 

način, kot priporočata oba učna načrta, učencem dajemo primerne izzive, v ure vključujemo 

igro, raznolikost, vzbujamo željo po radovednosti in odkrivanju ter razvijamo kompetence, kot 

so sodelovanje, problemsko učenje, reševanje strategij. V tem primeru ima tudi tuji jezik vlogo 

komunikacijskega sredstva – učenci v takem učenju tujega jezika vidijo večji smisel, saj se 

jezika učijo s sodelovanjem v dejavnostih. Učenci se zaradi povezovanja učnih ur in vsebin na 

različnih ravneh čutijo bolj samozavestne in so zato bolj pripravljeni ter motivirani za 

odkrivanje ter učenje. 

 

V nadaljevanju je oblikovani model za povezovanje matematičnih vsebin s poukom tujega 

jezika predstavljen podrobneje, in sicer so ob razlagi dejavnosti, ki bi jih lahko uvrstili v 

posamezen kvadrant, predstavljeni še primeri dejavnosti (dejavnosti so natančneje opisane v 

empiričnem delu te magistrske naloge, priložene so tudi fotografije didaktičnih materialov), ki 

bi jo lahko uvrstili v določen kvadrant. Pri tem je potrebno opozoriti, da je zaradi povezanosti 

učnih ur med seboj, kar je ena od pomembnih značilnosti obravnave učnih ur po tem 

oblikovanem modelu, mogoče nekatere dejavnosti uvrstiti v različne kvadrante glede na to, ali 

smo dejavnost že izvajali, ali učenci poznajo strategijo pri reševanju določenih nalog, ali že 

poznajo določeno igro, ali znajo uporabljati določene pripomočke itd. 

 

Tudi to, ali naj dejavnosti potekajo v maternem ali v tujem jeziku, je učiteljeva odločitev. Učitelj 

namreč sam presodi, ali bo dejavnosti v posameznih kvadrantih izvajal v angleščini ali v 

slovenščini, pri tem pa seveda upošteva učence in njihove sposobnosti, že obravnavane vsebine, 

zahtevnost besedišča in jezikovnih struktur v dejavnostih itd. 
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KVADRANT 1 

 

Na začetku obravnave določenega tematskega sklopa in na začetku obravnave vsake učne ure, 

ki se izvaja po tem modelu, skuša učitelj z določenimi izzivi, ki so primerni razvojni stopnji 

učencev, motivirati učence in aktivirati njihove miselne procese (višje kognitivne zahteve), 

medtem ko je jezikovnih zahtev na začetku ur manj. Učitelj lahko vključuje problemske 

situacije v pouk tako, da problemsko obravnava novo snov, lahko postavlja problemska 

vprašanja ali predstavi matematični problem. Učenci tako lahko na primer uporabljajo 

besedišče ali druge jezikovne strukture, ki jih že poznajo, pri tem pa se na primer soočajo z 

igro, ki je še ne poznajo, ali s problemom, pri katerem morajo odkriti pot, ki jih bo pripeljala 

do cilja. Dejavnosti v tem kvadrantu tako od učencev ne zahtevajo pretirane uporabe jezika, saj 

je za uspešno reševanje nalog dovolj, da učenci rešitev pokažejo, sestavijo, zapišejo, skicirajo 

ali drugače prikažejo. Dejavnosti lahko tudi temeljijo na uporabi jezikovnih struktur, ki jih 

učenci poznajo iz prejšnjih učnih ur. 

 

Primer 1: Oblikovanje trikotnika iz pravokotnega oziroma kvadratnega papirja 

Učenci delajo v parih. Vsak par dobi kvadraten ali pravokoten list papirja. Njihova naloga je, 

da list s prepogibanjem preoblikujejo v trikotnik. Vsak par nato poimenuje lik, ki ga je s 

prepogibanjem naredil, ter ga opiše, lahko pa tudi predstavi ali demonstrira, na kakšen način ga 

je izdelal, kakšno strategijo je uporabil pri oblikovanju trikotnika. 

 

Primer 2: Krogi v naravi 

V posodo s širokim dnom, ki je napolnjena z vodo, s kapalko kapnemo kapljico vode. Učence 

spodbudimo k opazovanju in jih pri tem usmerjamo na gladino vode. Preko tega učenci 

ugotovijo, da se na gladini oblikujejo krogi. Učence s postavljanjem vprašanj spodbujamo, da 

poimenujejo lik, ki ga vidijo na gladini, ter ga skušajo opisati. Nato pokažemo nekaj slik iz 

narave (luna, zenica očesa, cvet rože, mavrica, pajkova mreža itd.), učenci pa iščejo in s prstom 

pokažejo ali povedo, kje na sliki vidijo to geometrijsko obliko. 

 

Primer 3: Prikažimo like s svojim telesom 

Učence razdelimo v 4 skupine. Vsaka skupina mora en lik prikazati na različne načine s svojim 

telesom (roke, noge, celotno telo, prsti itd.). Pri tem lahko tudi v paru ali manjši skupini 

oblikujejo like tako, da združijo določene dele telesa, se primejo ali dotaknejo z njimi. Ob 

predstavitvi likov s telesi učenci tudi poimenujejo lik, ki so ga oblikovali. 
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KVADRANT 2 

 

Z dejavnostmi v drugem kvadrantu preidemo na naloge, ki od učencev zahtevajo tako nizke 

kognitivne kot nizke jezikovne ravni znanja. Učenci se v tem delu učne ure srečajo z 

dejavnostmi, ki jim omogočajo bodisi bolj natančno spoznavanje tistih pojmov, s katerimi so 

se soočali ali srečevali pri nalogah iz kvadranta 1 (pa jih morda niso znali poimenovati), bodisi 

utrjevanje že poznanih pojmov in jezikovnih struktur. Ker so kognitivne in jezikovne zahteve 

nizke, to morda za nekatere učence predstavlja nekakšno varno okolje, v katerem se počutijo 

najbolj samozavestne in uspešne, sploh če gre za neko rutino, ki se ponavlja skozi vse učne ure, 

ko obravnavamo določeno vsebino. Pri tem rutina lahko pomeni podobne metode ali oblike 

dela, podoben način predstavitve pri spoznavanju podobnih pojmov, lahko pa se nanaša tudi na 

uporabo enakih pripomočkov in didaktičnih materialov. 

 

Primer 1: Spoznavanje likov preko različnih čutil 

Učenci spoznavajo vsak lik na enak način – najprej si ga ogledajo, ga opišejo s svojimi 

besedami, ga prikažejo gibalno, ga poimenujejo na različne načine, ga otipajo s pomočjo 

peščenega lika (to je lik, ki je oblikovan z lepilom in gresom na trdem kartonu) in poiščejo ter 

poimenujejo predmete, ki imajo v učilnici obliko obravnavanega geometrijskega lika. 

 

Primer 2: Manjkajoči liki 

Na tla postavimo obroč, vanj pa položimo dva ali tri različne like. Ob tem postavljamo različna 

vprašanja (npr. slov. Kateri liki so v obroču? Kateri liki manjkajo, da bodo v obroču štirje 

različni liki?; ang. Which shapes are in the hula hoop? We want four different shapes in the 

hula hoop. Which shapes are missing?), učenci na vprašanja odgovorijo, nato pa manjkajoč lik 

ali like poiščejo in jih položijo v obroč. Lahko tudi najprej podajamo navodila določenim 

učencem, da v obroč položijo določene like, pri čemer lahko zahtevnost navodil prilagajamo 

(npr. slov. V obroč položi krog in trikotnik. V obroč položi lik, ki nima ravne stranice, ter lik, 

ki ima tri oglišča.; ang. Put a circle and a triangle in the hula hoop. Put a shape that doesn't 

have straight sides and a shape with three angles in the hula hoop.), potem pa drugi učenci 

poiščejo manjkajoče like. 

 

Primer 3: Menjava prostora 

Učenci sedijo v krogu. Razdelimo jim like (lahko dobijo sličice, ploščice likov ali pa si 

zapomnijo, kateri lik predstavljajo). Ko poimenujemo določen lik (npr. slov. Krogi, zamenjajte 

prostor.; ang. Circles, change places.), morajo vsi učenci, ki predstavljajo ta lik, zamenjati 

sedišče (se usesti na drug stol). Navodila lahko spreminjamo na več načinov: lahko prilagajamo 

zahtevnost navodil, lahko pa poleg menjave prostora dodajamo drugačna navodila (npr. dvigniti 

roko, počepniti, prinesti lik v škatlo itd.). 
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KVADRANT 3 

 

Kvadrant 3 predstavlja dejavnosti v učni uri, ki temeljijo na bolj zahtevnih kognitivnih in 

jezikovnih procesih. Tako učencem predstavimo določen izziv ali izzive, ki so po navadi za 

učence nove problemske situacije. Pri reševanju teh problemov ni pomembno samo to, da 

učenec vključi svoje miselne procese na višjo raven, ampak mora učitelj zasnovati probleme 

tako, da učence spodbujajo tudi k pridobivanju jezikovnega znanja. To lahko poteka tako, da 

morajo učenci preko sodelovanja in diskutiranja v skupini priti do najboljše rešitve problema, 

nato pa rešitev ustrezno predstaviti ostalim. Lahko pa poteka tako, da učenci utemeljujejo svoje 

odločitve, sklepajo na podlagi rešenih primerov, izpeljejo določena pravila, do katerih brez 

uporabe jezika ne bi mogli priti. Naloga učitelja je pri dejavnostih v kvadrantu 3 zelo 

pomembna, saj učitelj učence lahko spodbuja, jih usmerja z vprašanji, jim skuša s primeri 

pokazati napako v njihovem razmišljanju ter jih na tak način usmeriti na pravo pot razmišljanja, 

vendar mora pri tem paziti, da s svojim posredovanjem ne poda neposredne poti do rešitve 

oziroma ne posega v razmišljanje učencev na tak način, da bi zmotil njihov miselni proces. 

 

Primer 1: Skriti liki 

Učencem pokažemo like preko elektronskih prosojnic, vendar je vsak lik delno prekrit oziroma 

skrit. Postopoma odkrivamo lik tako, da se ga vidi vedno več, vmes pa učence spodbujamo, da 

sklepajo, kateri lik je (lahko) skrit in kateri lik zagotovo ne. Učenci morajo ob tem, ko povedo, 

kateri lik je po njihovem mnenju skrit, tudi utemeljiti svojo odločitev tako, da opišejo lastnosti 

likov, na podlagi katerih sklepajo, da gre ali ne gre za določen lik. 

 

Primer 2: Prepoznavanje likov v vsakdanjih predmetih 

Vsak učenec dobi en predmet, ki ga pozna in ga vsakodnevno uporablja, ter si ga ogleda. 

Premisli, kako bi ta predmet lahko odtisnil in si skuša predstavljati, kakšen odtis bi pri tem 

dobil. Vsak učenec najprej poimenuje predmet, ki ga ima v roki, nato pa za svoj predmet pove, 

kateri geometrijski lik (ali več likov) bi z odtisom lahko dobil ter pokaže, kako bi moral predmet 

za posamezen odtis lika odtisniti. Učence spodbujamo, da skušajo prepoznati in poimenovati 

čim več različnih likov v izbranem predmetu. 

 

Primer 3: Liki v mreži 

Na tablo narišemo mrežo (5x5), ki je ob vsaki strani označena (npr. s števili, črkami, barvami 

itd.). V mrežo pripnemo ploščice likov, prilepimo sličice likov ali narišemo nekaj likov in 

učence vprašamo, v katerem polju je določen lik. Če je potrebno, jim pomagamo pri tem, da 

»preberejo«, v katerem polju v mreži je določen lik. Nato učencem zastavljamo različne naloge 

in vprašanja – učenci lahko povedo, v katerem polju se določeni liki nahajajo (npr. Kje je rdeč 

trikotnik?; ang. Where is the red triangle?), lahko sami po navodilu postavijo like v mrežo (npr. 

slov. Postavi rumen kvadrat v polje A3.; ang. Put the yellow square in A3.), lahko poimenujejo 

lik, ki se nahaja v določenem polju (npr. slov. Kateri lik je v polju B4?; ang. Which shape is in 

B4?) itd. Zahtevnost nalog prilagajamo posameznim učencem. 
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KVADRANT 4 

 

Dejavnosti v kvadrantu 4 v sebi nosijo visoke jezikovne zahteve, pri čemer je za reševanje 

potrebno manj aktivirati miselne strukture. Za uspešno reševanje je pomemben predvsem jezik 

– ali gre za naloge pozornega poslušanja navodil, natančnega branja besedil, poimenovanja 

določenih pojmov ali pa za dejavnosti, pri katerih uporabljamo obravnavane pojme (na primer 

iz določenih nejezikovnih predmetov) v vsakdanjih jezikovnih situacijah, torej ima v zadnjem 

primeru jezik predvsem vlogo komunikacijskega sredstva. Učenec je pri reševanju nalog v 

kvadrantu 4 pozoren predvsem na jezikovne zahteve, ki mu jih naloga zastavlja, pri čemer gre 

lahko za recepcijo ali produkcijo jezika. Uspešna raba jezika učencu omogoča uspešno 

reševanje dejavnosti v kvadrantu 4 ter mu omogoča razvoj njegovih jezikovnih sposobnosti. 

 

Primer 1: Predmeti okoli nas so podobni likom 

Učenci dobijo učni list, na katerem so narisani predmeti, ki po obliki spominjajo na določene 

geometrijske like. Učencem dajemo navodila za barvanje predmetov določene oblike z 

določeno barvo (npr. slov. Poišči predmete, ki imajo obliko kroga. Pobarvaj jih z rdečo barvo.; 

ang. Find things that are in the shape of a circle. Colour them red.). Učenci poslušajo navodila 

in pobarvajo predmete. Nato preverimo pravilnost reševanja tako, da učence spodbujamo, da 

poimenujejo predmete ter povedo, s katero barvo so jih pobarvali. Ob tem še enkrat poimenujejo 

lik, na katerega oblika predmeta spominja. 

 

Primer 2: Liki v stolpčnem diagramu 

Na tla položimo sličice štirih likov (to je osnova za stolpčni diagram) ter demonstriramo 

dejavnost: vržemo večjo kocko (ki ima na vsaki ploskvi sliko enega lika) in poimenujemo lik, 

ki je na zgornji ploskvi. Vzamemo majhen kartonček in ga položimo ob ustrezno sličico lika 

ter tako označimo lik, ki smo ga dobili z metanjem kocke. Ko vsak učenec opravi nalogo, 

dobimo prikaz vseh metov kocke s stolpčnim diagramom. Učenci nato razbirajo podatke iz 

diagrama in odgovarjajo na naša vprašanja. 

 

Primer 3: Liki iščejo svojo hišico 

Igramo se igro vlog, kjer učenci postanejo liki. Štirje učenci se postavijo v različne dele razreda 

in predstavljajo domove oziroma hišice štirim geometrijskim likom. Vsak od ostalih učencev 

vrže kocko, poimenuje lik, ki je na zgornji ploskvi kocke, ter tako postane poimenovani lik. 

Nato odide po razredu, se ustavi pri vsaki hišici, pozdravi in vpraša, kdo je tam doma (npr. slov. 

Živijo, jaz sem trikotnik. Kdo si ti?; ang. Hello, I am a triangle. Who are you?). Ko najde svojo 

hišico, tam ostane. 
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IV. EMPIRIČNI DEL 

 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Kljub dolgi tradiciji poučevanja tujih jezikov na zgodnji stopnji v slovenskem prostoru se je 

projekt sistematičnega uvajanja tujega jezika v najnižje razrede osnovne šole začel šele nekaj 

let nazaj, leta 2008 (Pevec Semec in Pižorn, 2010). Prav zato se še danes pojavljajo dileme o 

tem, kako naj bi v praksi tak pouk potekal. Kljub temu je raziskava M. Juriševič (2009), 

narejena v šolskem letu 2008, pokazala, da je pouk tujega jezika učencem prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja zanimiv, da se učenci radi učijo tujega jezika in da so bolj notranje 

kot zunanje motivirani za učenje. Tudi starši so zgodnjemu učenju tujih jezikov glede na 

rezultate raziskave (Pižorn in Vogrinc, 2010) naklonjeni, saj se jim zdi, da je znanje tujih 

jezikov pomembno ter bi otroci poleg maternega jezika ter angleščine morali znati vsaj še en 

tuji jezik. Pri tem so izpostavili tudi to, da mora tuji jezik poučevati za to primeren učitelj. 

 

Z letošnjim šolskim letom je bilo kot novost v prvi razred osnovne šole vpeljano poučevanje 

prvega tujega jezika. Pri tem se pojavlja dvom o usposobljenosti učiteljev za poučevanje 

angleščine na zgodnji stopnji, saj so bile vsebine CLIL-a vključene šele v bolonjske študijske 

programe. Prav zato še ni veliko primerov dobre prakse o tem, kako vključiti nejezikovne 

vsebine v pouk angleščine. Poleg dileme o izbiri vsebin pri pouku tujega jezika se pojavljajo 

predvsem vprašanja, na kakšen način nejezikovne vsebine vključiti v pouk, da bo pouk zanimiv, 

pester in da bodo učenci učinkovito usvajali tuji jezik – kako izbrati raven zahtevnosti nalog, 

katere metode in oblike uporabiti, kakšne materiale pripraviti, kako premostiti nezmožnost 

prvošolcev po branju in pisanju, kako se odzvati na različne potrebe posameznih učencev (tudi 

tujcev), kako ocenjevati znanje itd. 

 

Poleg oblikovanja modela za vključevanje matematičnih vsebin v pouk tujega jezika, ki bi lahko 

pripomogel k tako želenemu povezovanju predmetov oz. predmetnih področij v najnižjih 

razredih osnovne šole, je namen raziskave tega magistrskega dela v praksi preizkusiti učni 

pristop, ki izhaja iz oblikovanega modela. Kot primer praktične izpeljave oblikovanega modela 

je bil v prakso tako apliciran učni pristop, in sicer je bila matematična vsebina geometrijski liki 

obravnavana v prepletu učnih ur matematike, kjer so učne ure potekale v slovenščini in so bili 

doseženi cilji pouka matematike, in učnih ur angleščine, pri čemer je šlo za poučevanje 

matematičnih vsebin ob tem, da so bili poleg ciljev pouka matematike vključeni in doseženi 

tudi cilji pouka tujega jezika v prvem razredu. 
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4.1 Cilji raziskave 

 

Cilja raziskovalnega dela magistrske naloge sta: 

 

Oblikovati model za vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine. Pri pripravi modela 

je bila upoštevana prebrana strokovna literatura, rezultati raziskav na področju CLIL-a in 

priporočila učnih načrtov. 

Preizkusiti in evalvirati učni pristop, ki izhaja iz modela, z matematično vsebino geometrijski 

liki v prvem razredu osnovne šole. Pri tem je cilj raziskave evalvirati učni pristop z vidika 

doseganja učnih ciljev, aktivnosti in vključenosti učencev v pouk, povezovanja znanj ter z 

vidika vključenosti in ustreznosti problemskih situacij pri pouku. Pri načrtovanju učnih ur sta 

bili glavni vodili predvsem smiselna povezanost učnih ur matematike in angleščine ter 

doseganje predvidenih učnih ciljev. 

 

 

4.2 Raziskovalni pristop in raziskovalna metoda 

 

V raziskavi je bilo kot raziskovalni pristop uporabljeno akcijsko raziskovanje. To je oblika 

raziskovanja, ki je v svojem bistvu precej ohlapna, saj na vseh ravneh dopušča uporabo 

kvalitativnih in kvantitativnih postopkov. Prožen raziskovalni načrt je sestavljen iz niza 

akcijskih korakov, od katerih vsak korak zajema načrtovanje, akcijo in oceno doseženega 

rezultata. Evalvacija je sprotna in končna; s prvo namreč sproti ugotavljamo in presojamo 

kakovost pedagoškega dela ter vnašamo spremembe v prakso, končna evalvacija pa nam 

pomaga pri odločitvah o raziskovalnem procesu kot celoti. Akcijske raziskave na področju 

šolstva po navadi izvajajo učitelji, ki jih konkretne, vsakdanje pedagoške prakse in 

problematike najbolj zadevajo. Temeljni cilj akcijskega raziskovanja je namreč spodbujanje 

profesionalnega razvoja učiteljev ter vnašanje izboljšav v prakso (Vogrinc, Valenčič Zuljan in 

Krek, 2007). 

 

V tej akcijski raziskavi je bila uporabljena kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. 

 

 

4.3 Vzorec 

 

V raziskavo je bilo vključenih 23 učencev (11 deklic in 12 dečkov), ki v šolskem letu 2015/16 

obiskujejo 1. razred ene izmed mestnih šol na Gorenjskem. Za sodelovanje učencev v raziskavi 

in uporabo podatkov ter opažanj so bila pridobljena soglasja staršev vseh učencev. Starši so bili 

seznanjeni tudi, da imena in fotografije učencev ne bodo prisotne v magistrski nalogi. 
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4.4 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Učni pristop, ki je bil osnovan na podlagi oblikovanega modela za povezovanje matematičnih 

vsebin in pouka tujega jezika, sem v praksi preizkusila z vsebino geometrijski liki. 

 

Akcijska raziskava je zajemala naslednje korake: 

 

Najprej sem načrtovala učne ure matematike in angleščine za ta vsebinski sklop, pri tem pa 

upoštevala predvsem oblikovani model ter se v nekaterih vidikih prilagodila načinu dela 

učiteljice razreda, kjer so bile izvedene učne ure za raziskovalni del te magistrske naloge. 

Načrtovala sem 6 ur matematike, pri katerih je poučevanje potekalo v slovenskem jeziku, in 2 

uri pouka tujega jezika, kjer je pouk potekal v angleščini. 

 

Za namen raziskave je bil oblikovan opazovalni list (priloga 1), ki je namenjen sprotni 

evalvaciji učnih ur in končni evalvaciji učnega pristopa kot celote. Zasnovan je na osnovi 

Hejnyjevih 12 načel pouka (oblikovanje miselne sheme, delo v znanem okolju, povezovanje 

znanj različnih predmetov oz. predmetnih področij, razvoj osebnosti, motivacija, osebne 

življenjske izkušnje, zadovoljstvo ob učenju matematike, lastno izgrajevanje znanja, vloga 

učitelja, učenje z napakami, primeren izziv, spodbujanje sodelovanja). Načela so združena v 

naslednjih 6 opazovalnih kategorij: 

 aktivnost učencev/vključenost v dejavnosti (primernost dejavnosti razvojni stopnji 

učencev; vključevanje učencev v dejavnosti; »osebna« vključenost učencev v dejavnosti 

– odkrivanje, izkustveno učenje, vključevanje izkušenj učencev; motiviranost za 

učenje/odkrivanje); 

 povezovanje znanj (s predznanjem, z že poznanim, z izkušnjami učencev, z vsebinami 

drugih predmetov, s pojmi in vsebinami iz vsakdanjega življenja); 

 problemski pouk (matematični izzivi v učni uri; reševanje matematičnih problemov – 

sodelovanje, interakcija med učenci in učiteljem; konstruktivizem oz. učenčevo 

izgrajevanje znanja); 

 doseganje učnih ciljev; 

 vloga učitelja (načrtovanje dejavnosti; vodenje pouka; podajanje odgovorov in navodil; 

vodenje pogovora v diskusijah; odziv na napake učencev) in 

 ostala opažanja. 

 

Kategorije so le smernice za evalviranje učnih ur in so zato zastavljene zelo široko, saj le tako 

pustijo pot tudi nepričakovanim opažanjem. Prav zato je na koncu opazovalnega lista dodana 

tudi kategorija ostala opažanja. 

 

Vseh 8 načrtovanih učnih ur sem nato v aprilu 2016 izvedla v prvem razredu. Po vsaki učni uri 

sem z učiteljico, ki je bila prisotna med vsemi učnimi urami ter je imela vlogo opazovalca, 

evalvirala učno uro. Evalvacija je potekala tako, da sva se z učiteljico pogovorili o učni uri in 

najinih opažanjih, jih primerjali in skušali najti vzroke za težave, ki so se pojavile med učnimi 

urami.  Pri vsaki učni uri sem z eno izmed dejavnosti preverila, koliko so se učenci že naučili. 
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Opažanja in podatke sem zapisala v opazovalni list z v naprej pripravljenimi opazovalnimi 

kategorijami. Po zabeleženih opažanjih sem po vsaki učni uri osmislila procese in morebitne 

omejevalne dejavnike ter vse to upoštevala v naslednjih urah tako, da sem prilagodila nekatere 

dejavnosti pri načrtovanju učnih ur. 

 

Po vseh izvedenih učnih urah sva obe z učiteljico, ki je bila prisotna na vseh učnih urah, pisno 

evalvirali pridobljena opažanja, pri čemer sva se opirali na opazovalne kategorije, ki so bile 

oblikovane za namen te raziskave. S primerjavo obeh zapisov in opisnimi ocenami ocenjevanja 

znanja sem na koncu evalvirala učni pristop kot celoto. 

 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 
 

5.1 Načrtovanje in evalvacija učnih ur 

 

Pri načrtovanju učnih ur sem upoštevala model za povezovanje matematičnih vsebin s poukom 

tujega jezika – dejavnosti so si v vsaki učni uri sledile tako, kot kaže puščica v spodnjem prikazu 

modela. Model je natančno pojasnjen v praktičnem delu te naloge. 

 

 
Slika 6: Model za vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine 

 

V vsaki učni pripravi je v prvem stolpcu poteka učne ure, ki je označen z besedo št., zapisana 

številka kvadranta iz zgornjega modela za povezovanje matematičnih vsebin s poukom tujega 

jezika – ta številka nam pove, v kateri kvadrant so uvrščene dejavnosti v določenem delu učne 

ure glede na oblikovani model. Poleg tega so vsaki učni pripravi za lažjo predstavo izvedbe 

dejavnosti priložene fotografije didaktičnih pripomočkov ter materialov, ki sem jih izdelala 

sama in so bili uporabljeni pri poučevanju. Po vsaki učni uri je bila glede na opazovalne 

kategorije iz opazovalnega lista narejena evalvacija učne ure. Povzetek evalvacije je zapisan po 

vsaki učni uri, pri čemer so izpolnjene kategorije iz opazovalnega lista smiselno vključene v 

besedilo evalvacije posameznih učnih ur. 
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Načrtovanje 1. učne ure 

Učiteljica: Laura Koren Predmet: matematika 

Razred: 1. Datum: 6. 4. 2016 Zap. št. ure: 1 

Učna tema: Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja 

Učna enota: Odtiskujem ploskve, pravokotnik 

Učne metode: pogovor, delo s konkretnim materialom, razlaga, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, v parih 

Učni cilji: 

Učenci: 

 izdelajo modele likov (z odtiskovanjem) ter jih opišejo, 

 prepoznajo, poimenujejo in opišejo pravokotnik v življenjskih situacijah (predmeti) 

in matematičnih okoliščinah (modeli), 

 prostoročno rišejo pravokotnik, 

 uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju pravokotnika, 

 razporejajo like glede na izbrano eno lastnost. 

Učna sredstva in učni pripomočki: 

pladnji (z moko), lesena geometrijska telesa, plakat (4 liki), peščeni lik (pravokotnik), 2 

obroča, piktograma (pravokotnik, prečrtan pravokotnik), lističi (narisan liki in druge 

oblike), šablone 

Literatura: 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: Večina aktivnosti (razen dela z delovnim zvezkom in pisanja v zvezek) se izvaja 

v krogu pred tablo. 

 

ŠT. ČAS AKTIVNOSTI 

1 15 min 

Učence spomnim na geometrijska telesa, ki jih že poznajo. Ponovimo 

imena geometrijskih teles. Učence razdelim v 5 skupin. Vsaka skupina 

dobi pladenj, na katerem je moka, in enega od teles. Učencem 

naročim, da naj v skupini skušajo v moko narediti čim več odtisov 

telesa in si jih dobro ogledajo. 

Na tablo prerišem pladnje in odtise, ki so jih naredile posamezne 

skupine. Učence vprašam, ali so si kakšni odtisi med seboj podobni 

oziroma različni. Učenci opišejo podobnosti, ki jih vidijo med odtisi. 

Skupaj ugotovimo, da so odtisnjeni 4 geometrijski liki – krog, kvadrat, 

pravokotnik in trikotnik. Like ob plakatu (odtisi 4 likov s tempero) 

skupaj poimenujemo. 

2 10 min 

Napovem, da si bomo danes bolj podrobno ogledali pravokotnik 

(povem prvi glas besede in učenci ugotovijo, za kateri lik gre). 

Predstavim peščeni lik (z gresom narejena oblika pravokotnika na 

kartončku). Skupaj z učenci si ogledamo lik in ga opišemo. Nato vsak 
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učenec dobi peščeni lik, ga otipa (pri tem lahko zamiži) in ga 

poimenuje. 

Pravokotnik narišemo po zraku, po tleh, po sosedovi nogi itd. 

Pravokotniki so različni – veliki, majhni, z različno dolgima 

stranicama … 

Učence spodbudim, da v učilnici poiščejo predmete pravokotne oblike 

in jih pokažejo. 

3 10 min 

Na tla položim dva obroča, ob vsak obroč postavim piktogram 

(pravokotnik, prečrtan pravokotnik). Učence prosim, da mi povedo, 

kaj piktogram pomeni (je pravokotnik, ni pravokotnik). Učence 

razdelim v pare. Vsak par dobi listič, na katerem je narisan lik oziroma 

oblika. Nekateri liki so pravokotniki, drugi pa ne (kvadrat, trikotnik, 

oblika pravokotnika s krivimi črtami, ravna, lomljena črta v obliki 

pravokotnika …). Vsak par svoj listič položi v ustrezen obroč in pove, 

zakaj je storil tako (opiše pravokotnik oziroma pove, zakaj ta oblika ni 

pravokotnik). Učence spodbujam in jih usmerjam pri razmišljanju. 

4 10 min 

Učencem naročim, da se usedejo na svoja mesta in na svoji mizi (ki je 

kvadratne oblike) narišejo največji možen pravokotnik. Nato 

demonstriram risanje likov s šablono. Učenci v svoje delovne zvezke 

(str. 54) s šablono narišejo 5 pravokotnikov in rešijo nalogo, kjer 

pobarvajo vse pravokotnike na sliki. Učence nato vprašam, koliko 

likov so pobarvali, prosim jih, da jih poimenujejo, vprašam jih tudi, 

kako se imenujejo drugi liki na tej sliki, ki jih niso pobarvali. 

 

 

 
Slika 7: Plakat (4 liki) 
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Slika 8: Peščeni liki 

 

 
Slika 9: Razvrščanje oblik in likov (je pravokotnik, ni pravokotnik) 

 

Evalvacija 1. učne ure 

Prva učna ura je bila za učence zanimiva predvsem zato, ker je potekala na drugačen način, kot 

so ga učenci pri pouku matematike vajeni. Tudi učiteljica je izpostavila, da so bili učenci 

motivirani za učenje zaradi drugače zastavljenih nalog. Razlika je bila predvsem v bolj 

razgibanih oblikah dela, saj so učenci delali v skupinah, v parih in tudi individualno. Tako so 

bili v vse aktivnosti vključeni v večji ali vsaj manjši meri. Že pri načrtovanju sem namreč imela 

v mislih to, da bo frontalnega pouka čim manj. Pri delu v skupinah je v nekaterih skupinah 

prišlo do prepira glede tega, kdo bo odtiskoval telesa v moko. Kljub mojim navodilom, da vsak 

naredi vsaj en odtis in naj skupaj poiščejo ploskve, ki jih še niso odtisnili, so nekateri učenci 

prevzeli vlogo vodje skupine in vse naredili sami. Te skupine so tudi pozabile odtisniti kakšno 

ploskev telesa, zato sem jih morala spodbuditi, da nalogo ponovijo. Pri skupinskem delu bi 

lahko še bolj izpostavila  diskusijo, ki je med člani skupine potrebna – dejavnost odtiskovanja 

je namreč brez diskusije nesmiselna, pa tudi rezultat dela je bil slabši pri skupinah, ki se niso 

pogovarjale o odtisih ter pri tem opazovale podobnosti med njimi. Z učiteljico sva se strinjali, 
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da bova v prihodnjih urah ohranili skupinsko delo kot učno obliko ter si zadali cilj, da učencem 

na primeru te in prihodnjih izkušenj s skupinskim delom dokaževa, da obstaja pozitivna 

povezanost med rezultatom dela in načinom dela v skupini. Pri delu v parih je bila diskusija 

med učenci boljša, saj so se učenci med seboj tiho pogovarjali o tem, v kateri obroč bodo 

položili sličico (je pravokotnik ali ni pravokotnik) ter tudi iskali utemeljitev za svojo izbiro. 

 

Z začetno dejavnostjo sem skušala povezati geometrijska telesa, o katerih so se učenci učili že 

nekaj mesecev prej, in izkušnjo odtiskovanja, za katero sem prepričana, da so jo učenci v 

vsakdanjem življenju že doživeli (odtiskovanje v mivko, odtiskovanje čevlja v blato, štampiljke 

itd.). Navezala sem se tudi na izkušnjo iz prejšnjega dne, ko so učenci pri pouku likovne 

umetnosti delali grafične odtise. Na podlagi znanja o geometrijskih telesih so učenci preko 

odtiskovanja prišli do geometrijskih likov. Učenci so bili zelo uspešni pri dejavnosti iskanja 

pravokotnih oblik v razredu, dober primer je podala tudi učiteljica, ki je učence spomnila na 

izkušnjo, ko se poleti stopi čokoladna tablica in na ovitku pusti rjav pravokoten odtis. 

 

Problemsko naravnana je bila za učence pravzaprav celotna ura, kar je izpostavila tudi 

učiteljica. Izziv je za učence predstavljalo že primerjanje odtisov ter iskanje podobnosti med 

odtisi. Ko so učenci poimenovali nek odtis kvader, jim nisem takoj povedala, da to ne drži, 

ampak sem jih skušala usmeriti k opisu lika, iz katerega smo potem izpeljali ime. Menim, da 

sem učence dobro vodila do tega, da so znanje o liku, ki je zanje morda precej abstrakten pojem, 

izgradili sami – tako jim na primer nisem povedala, zakaj nepobarvan pravokotnik ni lik, ampak 

sem jim pokazala kvader in jih vprašala, kako bi bil videti odtis kvadra, če bi mu pobarvali 

ploskev in ga odtisnili. Učenci so nato sami razložili ostalim sošolcem, zakaj nepobarvan 

pravokotnik ni geometrijski lik. 

 

Dosežen je bil predvsem učni cilj, da ob dejavnosti odtiskovanja in prepoznavanju podobnosti 

med odtisi opišejo like. Čeprav vsi opisi niso bili matematično korektni, so učenci po svoje 

izrazili opis likov, ki so jih zaznali kot podobne. Cilj, da razporejajo slike glede na izbrano 

lastnost, je bil prav tako dosežen, saj noben učenec ni imel težav pri prepoznavanju lastnosti 

posameznih množic. Delno sta bila dosežena cilja poimenovanja likov ter risanja s šablono. 

Glede obeh ciljev sva se z učiteljico strinjali, da sta potrebna čas in vaja, da bosta v celoti 

dosežena. 

 

Izbrana naloga za preverjanje že usvojenega znanja 

Izbrala sem nalogo razvrščanja slik pravokotnikov in drugih likov oziroma oblik v dve množici. 

Pri tem lističev med pare učencev nisem razdelila naključno, ampak sem delo diferencirala tako, 

da sem primere, ki so bili težji z vidika, da so zahtevali bolj podrobno opazovanje ali težjo 

razlago, dala učencem, ki po navadi dosegajo boljše rezultate pri matematičnih izzivih. Od 23 

učencev 4 ali 5 parov ni pravilno razvrstilo slike – razlog je bil, da niso dobro pogledali slike 

ali so menili, da tudi nepobarvan pravokotnik predstavlja geometrijski lik. Menim, da je pri tej 

nalogi zaradi diferenciacije sicer težko posplošiti, kateri učenci niso usvojili obravnavanega 

matematičnega pojma, sem pa dobila dober vpogled v razmišljanje posameznih učencev ter na 

ta način prilagodila oziroma vodila dejavnosti naprej. 
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Načrtovanje 2. učne ure 

Učiteljica: Laura Koren Predmet: matematika 

Razred: 1. Datum: 8. 4. 2016 Zap. št. ure: 2 

Učna tema: Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja 

Učna enota: Kvadrat 

Učne metode: pogovor, delo s konkretnim materialom, razlaga 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učni cilji: 

Učenci: 

 prepoznajo, poimenujejo in opišejo kvadrat v življenjskih situacijah (predmeti) in 

matematičnih okoliščinah (modeli), 

 prostoročno rišejo kvadrat, 

 uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju kvadrata, 

 spoznajo različne strategije reševanja problema. 

Učna sredstva in učni pripomočki: 

elektronske prosojnice s skritimi liki, plakat (4 liki), peščeni lik (kvadrat), slika 

pravokotnika (ki je podoben kvadratu), vrvica, različni pravokotniki (za sestavo kvadrata), 

šablone, učni listi (povezovanje pik) 

Literatura: 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: Večina aktivnosti (razen dela z delovnim zvezkom in pisanja v zvezek) se izvaja 

v krogu pred tablo. 

 

ŠT. ČAS AKTIVNOSTI 

1 5 min 

Na elektronskih prosojnicah prikažem like, ki pa so delno skriti. 

Učence spodbudim, da s sklepanjem ugotovijo, kateri lik je skrit. 

Vedno bolj odkrivam lik, vmes pa učence prosim, da mi pojasnijo, 

kako so razmišljali in ugotovili, za kateri lik gre. Poleg pravokotnika 

je skriti lik tudi kvadrat. 

2 10 min 

Napovem, da si bomo danes bolj podrobno ogledali kvadrat. 

Predstavim peščeni lik. Skupaj z učenci si ogledamo lik in ga opišemo. 

Nato vsak učenec dobi peščeni lik, ga otipa (pri tem lahko zamiži) in 

ga poimenuje. 

Kvadrat narišemo po zraku, po tleh, po sosedovi nogi itd. 

Učence spodbudim, da v učilnici poiščejo predmete kvadratne oblike 

in jih pokažejo. 

3 20 min 

Na tla položim sliko lika, ki je podoben kvadratu, a je pravokotnik, ker 

ima dve stranici le malo daljši od drugih dveh. Učence vprašam, kateri 

lik je na sliki. Če učenci odgovorijo, da gre za kvadrat ali če 

odgovorijo, da gre za pravokotnik, jih vprašam, kako to vedo. 

Spodbudim jih, da opišejo oba lika (pravokotnik ima različno dolge 
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stranice, kvadrat pa vse enako dolge). Enemu učencu dam vrvico in 

vse učence spodbudim k razmisleku o tem, kako bi z njo preverili, ali 

gre za kvadrat ali pravokotnik. Dva učenca opravita meritev z vrvico 

in povesta, kaj sta ugotovila, drugi učenci opazujejo. 

Učence nato razdelim v 5 skupin. Dvema skupinama dam nalogo, da 

iz različno velikih pravokotnikov sestavita kvadrat (pri tem je en 

pravokotnik odveč). Spodbujam jih k razmišljanju, s kakšno strategijo 

se lotiti oblikovanja kvadrata. Ostale tri skupine dobijo podobno 

nalogo, vendar jim je v pomoč okvir kvadratne oblike, kamor morajo 

položiti pravokotnike, da nastane kvadrat. 

4 10 min 

Učencem naročim, da v delovni zvezek (str. 55) s šablono narišejo 5 

kvadratov ter rešijo nalogo, kjer pobarvajo kvadrate na sliki. Učenci 

povedo, koliko kvadratov so pobarvali. 

Učencem razdelim učne liste, na katerih so pike (ob pikah so števila). 

Učencem dajem navodila za povezovanje pik. 

(Navodilo: Poveži 1 in 5, 8 in 2, 5 in 2, 1 in 8, 4 in 7, 6 in 4, 3 in 7, 3 

in 6) 

Ko učenci povežejo vse pike, jih vprašam, kaj je na sliki. Povedo, da 

so na sliki pravokotniki. Učence prosim, da preštejejo pravokotnike, ki 

jih vidijo (dva pravokotnika se sekata, zato so na sliki trije 

pravokotniki). Ob različnih odgovorih o številu pravokotnikov učence 

spodbujam, da pokažejo pravokotnike, ki so jih našli. Učenci nato po 

navodilu pobarvajo pravokotnike (npr. najmanjši pravokotnik pobarvaj 

z rdečo, največjega z rumeno, srednje velikega pa z zeleno). 

 

 
Slika 10: Sestavljanje kvadrata iz pravokotnikov (en pravokotnik je odveč) 
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Slika 11: Skriti liki – primer prikazovanja lika preko elektronske prosojnice 

 

 
Slika 12: Učni list (povezovanje pik po navodilih) 

 

Evalvacija 2. učne ure 

Drugo učno uro sem začela z dejavnostjo, ki je bila zasnovana zelo problemsko z dveh vidikov 

– zahtevala je namreč veliko sklepanja na podlagi že usvojenega znanja o pravokotniku, poleg 

tega pa je bila za učence sprva težko predstavljiva oziroma razumljiva. Nekateri učenci so 

namreč šele po primeru prvega skritega lika razumeli, kaj delamo, od takrat naprej pa so bili 

zelo motivirani za ugibanje skritih likov. Učiteljica je po koncu ure poudarila, da jih je 

motivirala tudi sama skrivnostnost naloge – morda je bila zaradi tega dejavnost s skritimi liki 

zelo primerna za učence na tej razvojni stopnji, ki so po naravi zelo radovedni. Učenci so se ob 

tej dejavnosti tudi učili ob svojih napakah, saj sama nisem povedala rešitve, ampak sem 

diskusijo med različnimi mnenji učencev usmerila tako, da so učenci med seboj soočali svoja 

mnenja. Učenci so bili vključeni v vse dejavnosti, bom pa v naslednjih urah predvsem pri 

frontalnem delu vključevala tudi učence, ki ne dvigujejo rok ter jih nekako prisilila k 

razmišljanju. 

 

V tej učni uri je bilo povezav z vsakdanjim življenjem (razen dejavnosti iskanja kvadratov v 

učilnici) manj, bilo pa je kar veliko povezovanja z znanjem iz prejšnje učne ure. Že pri uvodni 

dejavnosti so učenci ob opisu skritih likov ponavljali in utrjevali pojem pravokotnik skozi 

poimenovanje in opise lika. Težava je bila, za veliko učencev (približno polovico) predvsem 

poimenovanje pravokotnika in kvadrata – učenci teh dveh likov niso poimenovali, so jih 
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poimenovali napačno ali so poimenovanja zamenjevali s poimenovanji za telesa (kvader in 

kocka namesto pravokotnik in kvadrat). Učiteljica je po koncu ure predlagala, da v naslednjih 

urah večkrat ponovimo ta poimenovanja na različne načine, saj si bodo učenci le tako zapomnili 

imena. Prepoznavanje likov je potekalo brez težav, presenetljivo dobro so učenci dosegli cilj, 

da so spoznali in uporabljali strategije reševanja problemov. Naloge o sestavljanju kvadrata iz 

pravokotnikov, ki je bila diferencirana, so se prav vse skupine lotile tako, da so najprej postavile 

največji pravokotnik in nato dodajali manjše. Učiteljica je menila, da so učenci to izkušnjo 

verjetno že kdaj pridobili s sestavljanjem sestavljank in so morda zato bili tako uspešni pri 

reševanju naloge. Različne možne rešitve so pomagale učencem pri spoznanju, da obstaja več 

različnih poti do cilja. Pri skupinskem delu je bilo (morda tudi zaradi tega, ker sem učence 

opomnila, kako poteka delo v skupinah, ter jih spomnila na način in rezultate dela skupin pri 

prejšnji uri) opaziti nekaj več sodelovanja in pogovarjanja o tem, kako sestaviti kvadrat in kateri 

pravokotnik postaviti na katero mesto. Aktivnost s pravokotnikom, ki je bil podoben kvadratu, 

je bila za učence dobra izkušnja, pri kateri so ugotovili, da videz včasih vara, nestrinjanje 

učencev o tem, ali gre za pravokotnik ali za kvadrat, pa jim je dalo dodatno motivacijo za 

odkrivanje pravilnega odgovora. 

 

Izbrana naloga za preverjanje že usvojenega znanja 

Izbrala sem nalogo o skritih likih, s katero sem želela preveriti, koliko so si učenci zapomnili 

od prejšnje ure. Približno 10 učencev je imelo težave s poimenovanjem likov, nekaj manj 

učencev pa je narobe sklepalo o liku, kar je kazalo na to, da ti učenci po lastnostih likov ne 

prepoznavajo pravokotnikov ali kvadratov oziroma imajo napačno predstavo o pravokotniku in 

kvadratu. V naslednjih učnih urah bom zato dejavnosti spremenila v tej meri, da bodo učenci 

izrekli poimenovanje likov čim večkrat ter jih skušala preko primerov različnih likov in 

različnih opisov teh likov pripeljati do pravilne predstave o tem, kaj je pravokotnik in kaj 

kvadrat. 
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Načrtovanje 3. učne ure 

Učiteljica: Laura Koren Predmet: matematika 

Razred: 1. Datum: 11. 4. 2016 Zap. št. ure: 3 

Učna tema: Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja 

Učna enota: Krog 

Učne metode: pogovor, delo s konkretnim materialom, razlaga, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učni cilji: 

Učenci: 

 prepoznajo, poimenujejo in opišejo krog v življenjskih situacijah (predmeti) in 

matematičnih okoliščinah (modeli), 

 prostoročno rišejo krog, 

 uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju kroga. 

Učna sredstva in učni pripomočki: 

posoda z vodo, kapalka, posnetek padanja kapljice v vodo 

(https://www.youtube.com/watch?v=QQ37RLXNAgc), fotografije iz narave (vira: 

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/03/pictures/130314-pi-day-perfect-circles-

nature-space-science/ in http://listverse.com/2013/04/21/10-beautiful-examples-of-

symmetry-in-nature/), plakat (4 liki), peščeni lik (krog), sliki pravilnega kroga in 

»nepravilnega« kroga, vrvice, listi, svinčniki, šestilo, šablone, elektronske prosojnice s 

figurami iz likov 

Literatura: 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: Večina aktivnosti (razen dela z delovnim zvezkom in pisanja v zvezek) se izvaja 

v krogu pred tablo. 

 

ŠT. ČAS AKTIVNOSTI 

1 10 min 

Na tla postavim posodo s širokim dnom, napolnjeno z vodo. Vanjo 

kapnem kapljico vode. Učence vprašam, kaj so opazili. Poskus 

ponovim in njihovo opazovanje usmerim na gladino vode. Učenci 

ugotovijo, da se na gladini vode od mesta, kjer je kapljica kapnila v 

vodo, naredijo krogi. Pokažem jim počasen posnetek padanja kapljice 

v vodo. 

Povem, da je krog viden tudi drugje v naravi. Pokažem nekaj slik iz 

narave (elektronske prosojnice) ter posamezne učence prosim, da s 

prstom pokažejo, kjer vidijo obliko tega geometrijskega lika. 

2 10 min 

Napovem, da si bomo danes bolj podrobno ogledali krog. Predstavim 

peščeni lik. Skupaj z učenci si ogledamo lik in ga opišemo. Učence 

vprašam, kako se ta lik razlikuje od ostalih treh. Ob plakatu z liki 

poimenujemo ostale tri, učence pa spodbudim, da razmišljajo o 

https://www.youtube.com/watch?v=QQ37RLXNAgc
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/03/pictures/130314-pi-day-perfect-circles-nature-space-science/
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/03/pictures/130314-pi-day-perfect-circles-nature-space-science/
http://listverse.com/2013/04/21/10-beautiful-examples-of-symmetry-in-nature/
http://listverse.com/2013/04/21/10-beautiful-examples-of-symmetry-in-nature/
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razlikah med krogom in drugimi liki. Nato vsak učenec dobi peščeni 

lik, ga otipa (pri tem lahko zamiži) in ga poimenuje. 

Krog narišemo po zraku, po tleh, po sosedovi nogi itd. 

Učence spodbudim, da v učilnici poiščejo kroge in jih pokažejo. 

3 15 min 

Učencem povem, da je krog s prosto roko težko narisati. Še enkrat jih 

spomnim na poskus z začetka ure in na to, kako so se iz mesta, kjer je 

kapljica padla v vodo, raztezali vedno večji krogi. 

Pred učence položim pravilen krog in »krog«, ki je narisan s prosto 

roko in zato ni čisto pravilen. Učence vprašam, kateri od teh likov je 

krog. Ko mi odgovorijo, jih spodbudim k razmišljanju, kako bi lahko 

naredili pravilen krog z uporabo prsta, vrvice in svinčnika, pritrjenega 

na vrvico. Učence razdelim v 4 skupine, jim dam list, vrvico in 

svinčnik ter nekaj časa, da sami skušajo odkriti, kako narisati krog. Pri 

delu in razmišljanju jih spodbujam s podvprašanji. Vsaka skupina 

opiše, kako so narisali krog. Nato jim predstavim šestilo ter povem, da 

s šestilom rišemo kroge različnih velikosti. 

4 10 min 

Učencem naročim, da v delovni zvezek (str. 59) s šablono narišejo 5 

krogov ter rešijo nalogo, kjer pobarvajo kroge na sliki. Učenci povedo, 

koliko krogov so pobarvali. 

Nato na elektronskih prosojnicah prikažem figuro iz likov. Učenci 

povedo, kateri liki sestavljajo figuro (primer: Figura ima 6 kvadratov, 

3 kroge itd.). 

 

 

 
Slika 13: Pravilen in nepravilen krog 
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Slika 14: Risanje kroga s svinčnikom in vrvico 

 

 
Slika 15: Primer figure iz likov 

 

Evalvacija 3. učne ure 

Učenci so bili zelo motivirani že na začetku ure, saj jih je zanimalo, zakaj sem postavila na 

sredino kroga posodo z vodo ter kapalko. Menim, da jih je čudilo to, da naj bi z mano imeli uro 

matematike, začetek pa je bil videti bolj kot ura naravoslovja. Učenci so nato zelo hitro 

ugotovili, da na gladini vode nastajajo krogi. Dejavnost, ki je sledila, je bila predolga. Tudi 

učiteljica je izpostavila, da bi lahko pokazala manj slik iz narave, kjer je viden krog, saj so se 

nekateri učenci začeli dolgočasiti. Kljub temu je bil velik del ure namenjen povezovanju znanj 

različnih predmetov, saj so učenci ugotovili, da je krog prisoten v naravi in v umetnih okoljih, 

kot je učilnica. 
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Učiteljica je kot odlično dejavnost za odkrivanje in lastno izgrajevanje znanja označila 

dejavnost risanja kroga s svinčnikom in vrvico. Ta dejavnost je učencem predstavljala 

problemsko situacijo, saj so morali sami odkriti pot do cilja, ki je bil narisati pravilen krog. Spet 

sem poudarila pomen sodelovanja v skupini in tega je bilo več kot v prejšnjih urah, saj so bili 

učenci prisiljeni sodelovati med seboj – sodelovanje se je namreč odražalo tudi v izdelku (kako 

lep krog so uspeli narisati). Dve skupini (od štirih) sta sami ugotovili način, kako narisati krog 

s temi pripomočki, dvema skupinama sem pomagala tako, da sem učencem povedala, da v 

luknjico dajo prst oziroma da je pot do kroga povezana z vrtenjem vrvice okoli prsta. Čeprav je 

učiteljica menila, da je bila dejavnost odlična, pa sem sama zaznala, da nekaterih učencev ni 

motivirala za odkrivanje ali sodelovanje nasploh. Razmišljala sem, da je morda bila naloga za 

nekatere učence prezahtevna in bi jo morda morala diferencirati ali pa bi bilo bolje, če bi 

dejavnost izvajali v parih in ne po skupinah. Kljub tem se mi zdi, da sem učence dobro vodila 

skozi celotno uro, saj sem jim pustila, da so sami razlagali pojave in svoje odgovore ter 

opisovali poti do rešitve, sama sem ugotovitve na koncu le povzela. 

 

V treh učnih urah, ki sem jih izvedla, sem opazila, da je učencem zelo všeč, da se lahko z vsakim 

novim likom »spoznajo« tudi tako, da ga otipajo in nato poimenujejo. Nekaterim učencem se 

vidi, da jim je dejavnost s peščenimi liki všeč predvsem zato, ker nalogo in potek dejavnosti 

poznajo iz prejšnjih ur ter se počutijo samozavestne in uspešne pri opravljanju te naloge, kar se 

odraža v njihovem sproščenem vedenju, ko pokažem peščeni lik. 

 

Učenci so glede doseganja učnih ciljev precej bolj samostojni in natančni pri risanju likov s 

šablono. Večina učencev zna prepoznati in poimenovati obravnavane like v različnih situacijah, 

približno 6 učencev pa še vedno namesto o pravokotniku govori o kvadru – v tej učni uri sem 

sicer dejavnosti vodila tako, da so učenci like poimenovali znova in znova (večkrat kot v 

prejšnjih urah) in pri tem bom vztrajala do konca učnih ur, saj tudi učiteljica meni, da se bo 

napredek pokazal do konca obravnave te teme. 

 

Izbrana naloga za preverjanje že usvojenega znanja 

Naloga s prepoznavanjem likov na figuri klovnu je bila za učence zabavna, saj so videli, da se 

z risanjem likov da ustvariti zelo zanimive slike. Zanimivo je bilo, da so imeli učenci težave pri 

prepoznavanju pravokotnika, ki je služil kot trak na klobuku klovna. Tega namreč niso zaznali 

kot pravokotnik, nekateri so zaradi traku celo moder kvadrat nad trakom prepoznali kot 

pravokotnik. Razen likov v klobuku so učenci prepoznali vse ostale like, našli so tudi krog, ki 

je predstavljal glavo, za katerega sem predpostavljala, da ga bodo učenci pozabili upoštevati. 

Kot sem omenila, je bila težava predvsem pri poimenovanju likov – tisti učenci, ki niso vedeli, 

kako izgovoriti ime lika ali so ga poimenovali kvader, so sicer pokazali pravilen lik na plakatu 

z liki, ko sem jih to prosila, torej iz tega sklepam, da pravokotnik prepoznajo. 
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Načrtovanje 4. učne ure 

Učiteljica: Laura Koren Predmet: matematika 

Razred: 1. Datum: 13. 4. 2016 Zap. št. ure: 4 

Učna tema: Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja 

Učna enota: Trikotnik 

Učne metode: pogovor, delo s konkretnim materialom, razlaga, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna, v parih 

Učni cilji: 

Učenci: 

 prepoznajo, poimenujejo in opišejo trikotnik v življenjskih situacijah (predmeti) in 

matematičnih okoliščinah (modeli), 

 prostoročno rišejo trikotnik, 

 uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju trikotnika, 

 spoznajo različne strategije reševanja problema. 

Učna sredstva in učni pripomočki: 

plakat (4 liki), listi pravokotne in kvadratne oblike, peščeni lik (trikotnik), elektronske 

prosojnice s skritimi liki, šablone, zvezek 

Literatura: 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: Večina aktivnosti (razen dela z delovnim zvezkom in pisanja v zvezek) se izvaja 

v krogu pred tablo. 

 

ŠT. ČAS AKTIVNOSTI 

1 10 min 

Učencem zastavim gibalno uganko. Na tablo pripnem plakat z liki. 

Nato trikrat plosknem – enkrat po levem kolenu, enkrat po desnem 

kolenu in enkrat z obema rokama v višini prsnega koša. Učence 

vprašam, kateri lik predstavlja ta gib. Učenci ugotovijo, da je to zaradi 

treh ploskov trikotnik. Z gibi prikažem še ostale like (pravokotnik – 

plosk po vsakem kolenu in dva tleska s prsti visoko nad glavo; kvadrat 

– ploska po vsakem kolenu in dva tleska s prsti v višini prsnega koša; 

krog – zaokroženje z rokami od spodaj navzgor in en plosk na koncu). 

Učence razdelim v pare. Vsak par dobi kvadraten ali pravokoten list 

papirja. Njihova naloga je, da list s prepogibanjem preoblikujejo v 

trikotnik. Učence med delom spodbujam. Vsak par predstavi in pokaže 

trikotnik, ki ga je naredil. 

2 10 min 

Napovem, da si bomo danes bolj podrobno ogledali trikotnik. 

Predstavim peščeni lik. Skupaj z učenci si ogledamo lik in ga opišemo. 

Nato vsak učenec dobi peščeni lik, ga otipa (pri tem lahko zamiži) in 

ga poimenuje. 

Trikotnik narišemo po zraku, po tleh, po sosedovi nogi itd. Ob tem 

učencem pokažem, da so trikotniki zelo različni. To prikažem z modeli 
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trikotnikov, ki so jih učenci naredili v parih ter sama s prosto roko 

narišem nekaj različnih trikotnikov. 

Učence spodbudim, da v učilnici poiščejo trikotnike in jih pokažejo. 

3 10 min 

Učencem na elektronskih prosojnicah pokažem skrite like. Vsak lik 

postopoma odkrivam, vmes pa učence spodbujam, da sklepajo, kateri 

lik je (lahko) skrit in kateri lik sigurno ne. Učence ob njihovem 

odgovoru vedno prosim, da mi utemeljijo svojo odločitev. Prikažem 

več skritih likov. 

4 15 min 

Učencem naročim, da v delovni zvezek (str. 63) s šablono narišejo 5 

trikotnikov ter rešijo nalogo, kjer pobarvajo vse trikotnike na sliki. 

Nato učencem naročim, da v svoje zvezke napišejo naslov Liki in s 

šablono narišejo vse štiri like enega pod drugim. Ob likih zapišejo ime 

lika. Sama na tablo demonstriram zapis, ki ga učenci naredijo v 

zvezke. Nato se igramo igro, pri kateri sama govorim imena likov, 

učenci pa z dlanjo pokrivajo imenovani lik v svojih zvezkih. Sama 

imenujem like vedno hitreje, zato morajo učenci dobro poslušati in 

hitro pokrivati like. Nato učencem naročim, da delajo v parih. Eden v 

paru zamiži, drugi pa v svojem zvezku pokrije en (ali dva) lika. Prvi 

nato odpre oči in pove, katera lika sta pokrita z dlanjo. Učenca nato 

vlogi zamenjata. 

 

 

 
Slika 16: Skriti liki – primer prikazovanja lika preko elektronske prosojnice 

 

Evalvacija 4. učne ure 

Učenci so v učni uri zaradi raznolikih dejavnosti vseskozi sodelovali. Dosegli so vse cilje te 

učne ure. V njihovih izdelkih v delovnem zvezku se je videlo, da so liki s šablono narisani zelo 

natančno in pravilno, da prepoznajo trikotnik in ostale like ter jih s svojimi besedami znajo 

opisati, pri čemer pri opisih veliko uporabljajo besede strani za stranice in besedo koti ali 

»špičke« za opis oglišč. Nekaj učencev je imelo še vedno težave s poimenovanjem likov, 

predvsem kvadrata in pravokotnika. Medtem ko sem pri pravokotniku tem učencem morala 

pomagati tako, da sem prvi del besede povedala in so se nato sami spomnili celotne besede, je 

bilo zanimivo, da sta dva učenca danes namesto besede kvadrat nekajkrat uporabila besedo 

kocka. 

 

Za razliko od prejšnje ure sem pazila, da so bile posamezne dejavnosti krajše. Tako smo na 

primer manj časa odkrivali skrite like oziroma sem dejavnosti skozi primere malo spreminjala 

(postavljala drugačna vprašanja ob skritih likih, pokazala lik s ploski ali tleski, učenci pa so ga 

morali poimenovati in obratno). Zelo jih je motivirala začetna gibalna dejavnost, čeprav so zelo 



49 

hitro ugotovili, kaj predstavljam s ploski in tleski (morda ne bi smela položiti plakata z liki na 

sredino kroga, preden sem začela z dejavnostjo). Tudi dejavnost prepogibanja papirja, ki je bila 

za učence povsem običajno opravilo, je predstavljala učencem izziv. Delo sem diferencirala 

tako, da sem parom učencev, ki dosegajo boljše rezultate pri matematičnem razmišljanju, dala 

pravokoten list papirja, iz katerega je težje narediti trikotnik kot iz kvadratnega lista. Vsi učenci 

so se naloge lotili tako, da so list prepognili po diagonali in nato na različne načine zavihali 

robove, da so dobili trikotnik. Na spodnji fotografiji so njihovi izdelki. 

 

 
Slika 17: Trikotniki (oblikovani iz pravokotnih ali kvadratnih listov papirja) 

 

Učence sem že med delom spodbujala, da preštejejo stranice in ko so ugotovili, da so nekateri 

zaradi nenatančnega prepogibanja dobili štiri ali pet stranic, so sami še enkrat prepognili list, 

da je nastal trikotnik. Zanimivo je, da so se vsi učenci lotili izdelave enakostraničnega 

trikotnika. Menim, da je to morda posledica tega, da so učenci že na plakatu z liki videli tak 

trikotnik in zaradi pomanjkanja izkušenj s trikotniki sploh niso pomislili na izdelavo 

raznostraničnega trikotnika. Ker je bila to uvodna dejavnost v uri, sem to svoje opažanje v učni 

uri omenila tudi učencem in jim z nekaj narisanimi primeri skušala pokazati, kako različni so 

lahko trikotniki. Večina učencev je pri dejavnosti prepogibanja v paru lepo sodelovala, saj so 

iskali načine, kaj narediti z likom, kako ga prepogniti – zanimivo je, da so nekateri najprej v 

mislih sklepali, kaj bo nastalo, drugi pa so najprej naredili pregib papirja in šele nato ugotavljali, 

ali je bila ta poteza ustrezna. Tako se je predvsem pri nekaterih parih matematično bolj uspešnih 

učencev pokazalo, da so razmišljali o strategiji prepogibanja v naprej. 

 

Učenci so bili vključeni v vse dejavnosti v učni uri. Najbolj jih je motivirala dejavnost skriti 

liki. Ker so to dejavnost že poznali, sem od učencev poleg ugibanja, za kateri lik gre, želela tudi 

utemeljitev njihovega sklepanja. Nekateri učenci so mi zelo dobro opisali, zakaj menijo, da je 

skrit določen lik, znali so si tudi predstavljati, kako bi izgledal celoten lik, preden sem ga odkrila 

do konca. Učence sem spodbujala, da na podlagi lastnosti lika sklepajo, kateri lik zagotovo ni 

skrit ter mi utemeljijo svojo odločitev. Tokrat sem za razliko od prejšnjih ur vključila vse 
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učence, torej tudi učence, ki sicer ne dvigujejo rok in ne sodelujejo vedno. Te sem povprašala 

o njihovem mnenju ter tako aktivirala njihove miselne procese – nekateri učenci so delovali 

zelo odsotno, zato sem jih poklicala in jih vsaj malo prisilila, da so razmišljali in povedali svoje 

mnenje. Govorno šibkejšim učencem sem pri oblikovanju utemeljitve oziroma razlage 

njihovega razmišljanja pomagala s podvprašanji, da so lažje opisali značilnosti lika, ki so jih 

videli pri skritem liku. 

 

Povezovanje znanj je bilo prisotno pri spoznavanju trikotnika v tem, da smo z učenci primerjali 

trikotnik z ostalimi liki preko opisa lastnosti vseh likov ter tako ponovili tisto, kar so učenci že 

spoznali v preteklih urah. Dejavnost prepogibanja je bila povezava z vsakdanjim življenjem, 

saj se je vsak učenec že kdaj srečal s to dejavnostjo. Sama sem imela precej težav pri iskanju 

trikotnih oblik v razredu, za razliko od učencev, ki so našli kar 5 primerov trikotnih oblik, med 

drugim tudi v črki A, ki je bila zapisana na tabli. Z učiteljico sva se strinjali, da znajo učenci 

zelo natančno opazovati in like povezovati s predmeti iz vsakdanjega življenja. 

 

Izbrana naloga za preverjanje že usvojenega znanja 

Za preverjanje poznavanja trikotnika sem izbrala nalogo iz delovnega zvezka, v kateri so morali 

učenci najti vse trikotnike na sliki, sestavljeni iz likov, ter jih pobarvati. Na ta način sem želela 

preveriti, ali se je od začetka ure, ko so vsi izdelali podobne trikotnike ter tako očitno niso imeli 

predstave o različnih oziroma o »nenavadnih« trikotnikih, do konca ure njihova predstava 

morda razširila. Od 23 učencev je namreč 10 učencev našlo vse trikotnike na sliki (bilo jih je 

kar 17), ostali učenci so jih našli od 13 do 16, pri čemer večina učencev pravokotnega trikotnika 

ni prepoznala kot trikotnika, kar se mi zdi zelo zanimivo. Z učiteljico sva se po koncu ure 

strinjali, da bom v naslednjih učnih urah učencem kot primere trikotnikov ponudila različne 

trikotnike, tudi pravokotne, da bodo razširili svojo predstavo o pojmu trikotnik. 
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Načrtovanje 5. učne ure 

Učiteljica: Laura Koren Predmet: matematika 

Razred: 1. Datum: 14. 4. 2016 Zap. št. ure: 5 

Učna tema: Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja 

Učna enota: Liki 

Učne metode: pogovor, delo s konkretnim materialom 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učni cilji: 

Učenci: 

 prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske like v življenjskih 

situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli), 

 uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju likov, 

 razporejajo predmete glede na izbrano lastnost in s tem oblikujejo množice, 

 ubesedijo lastnost, po kateri so bili predmeti razporejeni, 

 opredelijo položaj lika glede na drug lik, 

 prepoznajo pravilo v geometrijskem vzorcu in vzorec nadaljujejo. 

Učna sredstva in učni pripomočki: 

slike prometnih znakov, plakat (4 liki), slika z različnimi liki, različni predmeti 

(prepoznavanje likov), pladenj z moko, elektronske prosojnice s senčno sliko, šablone 

Literatura: 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: Večina aktivnosti (razen dela z delovnim zvezkom in pisanja v zvezek) se izvaja 

v krogu pred tablo. 

 

ŠT. ČAS AKTIVNOSTI 

1 10 min 

Učence razdelim v pet skupin. Vsaka skupina dobi slike različnih 

prometnih znakov. Učencem naročim, naj slike razvrstijo v skupine, 

pri tem ne podam števila skupin ali kriterija delitve, ampak spodbudim 

učence, da ga ustvarijo sami. Med delom učence spodbujam in 

usmerjam. Vsaka skupina nato predstavi svojo razvrstitev. 

2 10 min 

S plakatom z liki poimenujemo like, ki smo jih spoznali. 

Učencem nato pokažem sliko, na kateri je nekaj različnih likov. Slika 

potuje v krogu – en učenec pokaže na lik, njegov sošolec na levi pa ga 

poimenuje. Nato ta pokaže na lik, njegov levi sosed ga poimenuje. 

Slika potuje tako, dokler vsi učenci ne opravijo naloge. 

Sliko likov položim na sredino kroga in opišem enega od likov (barva, 

velikost, položaj). Pokličem učenca in ga spodbudim, da pokaže ta lik 

na sliki. Vajo nekajkrat ponovim. 

3 15 min 

Na sredino kroga postavim nekaj vsakdanjih predmetov. Učence 

spomnim na prvo dejavnost, ko smo delali odtise geometrijskih teles. 

Učencem povem, da tudi s temi predmeti naredimo enega ali več 
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odtisov geometrijskih likov. Vsak učenec vzame en predmet in si ga 

ogleda. Najprej premisli, kako bi ta predmet lahko odtisnil in si skuša 

predstavljati, kakšen odtis bi dobil. Vsak učenec nato za svoj predmet 

pove, kateri geometrijski lik bi z odtisom lahko dobil ter pokaže, kako 

bi ga moral odtisniti. Če učenec potrebuje pomoč, mu ponudim 

pladenj z moko, kjer lahko predmet odtisne in preveri, kateri 

geometrijski lik z odtisom nastane. 

4 10 min 

Učencem na elektronskih prosojnicah pokažem senčno sliko, kjer je 

nekaj črnih figur (vidi se le senca), ki so sestavljene iz likov. Učence 

spodbudim, da za posamezno figuro na sliki povedo, kateri liki jo 

sestavljajo. 

Nato v delovnem zvezku (str. 66) rešijo nalogo za utrjevanje likov, 

kjer nadaljujejo vzorec likov. Naslednjo nalogo rešimo skupaj, in sicer 

se skupaj pogovorimo o tem, kateri lik je vsiljivec. 

 

 
Slika 18: Slike prometnih znakov za razvrščanje 

 

 
Slika 19: Slika z različnimi liki 
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Slika 20: Vsakdanji predmeti – prepoznavanje likov 

 

 
Slika 21: Senčna slika 

 

Evalvacija 5. učne ure 

V tej učni uri smo začeli z utrjevanjem vseh osnovnih geometrijskih likov, ki smo jih spoznali. 

V uri sem se že pri načrtovanju skušala osredotočiti na povezovanje matematike in vsakdanjega 

življenja učencev. Tako so učenci skoraj v vseh dejavnostih povezovali like z njihovim 

vsakdanom, jih prepoznavali, poimenovali ter opisovali. Dejavnosti so bile krajše kot v 

prejšnjih urah – na tak način sem obdržala koncentracijo učencev ter jih motivirala za nove 

naloge oziroma izzive. Dejavnosti so bile zasnovane tako, da so morali za razliko od prejšnjih 

učnih ur, ko smo veliko delali v parih, po skupinah ali frontalno, učenci prvič opraviti nalogo 

sami (prepoznati ali poimenovati lik), torej ob navzočnosti in čakanju ostalih učencev podati 

odgovor. Tako izpostavljanje bi lahko nekaterim učencem predstavljalo težavo, na kar sem bila 

sicer pripravljena, vendar moja pomoč ni bila potrebna. Večina učencev je namreč brez težav 

prepoznala in poimenovala like na plakatu ter našla like na predmetu, ki so ga dobili v roke. Le 
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4 učenci so imeli še vedno težave pri poimenovanju, saj so lik prepoznali kot kvadrat, vendar 

so ga še vedno imenovali kocka. Tako sem učence med učno uro še večkrat poklicala, da so 

čim večkrat ponovili ime lika, ki ga niso mogli priklicati iz spomina. 

 

Matematični izziv v učni uri je bil za učence razvrščanje prometnih znakov v skupine predvsem 

zato, ker nisem podala kriterija za razvrščanje ali števila skupin, ki jih morajo oblikovati. 

Posebej sem poudarila pomen sodelovanja in pogovora v skupini. Štiri od petih skupin so delale 

zelo dobro – učenci so se pogovarjali o kriteriju za razvrstitev, nato razvrstili slike in na koncu 

(nekateri ob moji pomoči podvprašanj) predstavili svoj kriterij razvrstitve ter predstavili 

skupine, ki so jih naredili. Cilja o razvrščanju in ubesedovanju kriterijev razvrščanja sta bila 

dosežena. Učenci so kot problemsko nalogo zaradi možnosti večjega števila rešitev zaznali tudi 

senčno sliko – pri senčni sliki so bili namreč zelo ustvarjalni pri razmišljanju o tem, iz katerih 

likov je sestavljena jadrnica. Učence sem spodbujala, da skušajo najti različne načine 

sestavljanja predvsem spodnjega dela jadrnice in obe z učiteljico sva bili presenečeni nad 

njihovo miselno fleksibilnostjo, saj si je nekaj učencev brez težav predstavljalo in prikazalo več 

možnosti sestavljanja jadrnice iz likov. Izziv za učence je bil tudi moj opis likov na plakatu, 

kamor sem vključila še orientacijo – opise sem diferencirala tudi tako, da sem v nekatere opise 

vključila barvo in velikost lika, v težje opise pa sem podala le položaj lika glede na druge like 

in matematično bolj uspešni učenci so naloge rešili brez težav. 

 

Menim, da je učna ura bila sestavljena tako, da je učence motivirala za sodelovanje. Morda je 

to botrovalo k temu, da so bili ob prvi uri utrjevanja likov tako uspešni pri reševanju zastavljenih 

nalog. Zdi se mi, da je pri takih dejavnostih res zelo pomembna vloga učitelja, ki mora učencem 

ponuditi možnosti za matematično odkrivanje ter jim dati čas, da pri podajanju pojme prikličejo. 

V tej učni uri  sem skušala učence voditi tako, da bi bili sami prepričani v svoj odgovor – večkrat 

v uri sem podvomila v odgovor učenca, čeprav je bil pravilen in vprašala drugega učenca o tem, 

ali je sošolec pravilno odgovoril. Mislim, da so učenci videli, da morajo biti prepričani v svoje 

odgovore oziroma sklepanja, saj se bodo tako sčasoma naučili stati za svojimi dejanji ter 

odločitvami tudi, če ne bodo takoj prejeli učiteljeve povratne informacije. 

 

Izbrana naloga za preverjanje že usvojenega znanja 

Zelo dobro so vsi učenci dosegli tudi cilj prepoznavanja in poimenovanja likov v vsakdanjih 

okoliščinah, in sicer so prav vsi učenci prepoznali vsaj en lik v predmetu, ki so ga dobili v roke. 

En učenec je na jogurtovi embalaži našel celo vse 4 like. Nekaj učencev je sicer imelo težave s 

poimenovanjem, vendar sva se z učiteljico pred učno uro dogovorili, da jih ne bova popravili, 

ampak bova najprej preverili, ali lik morda prepoznajo, pa ga ne znajo poimenovati. Tako sva 

ugotovili, da trije ali štirje učenci niso znali poimenovati lika oziroma so ga poimenovali 

napačno, so pa na plakatu z vsemi liki pravilno pokazali lik, ki so ga našli na predmetu. 
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Načrtovanje 6. učne ure 

Učiteljica: Laura Koren Predmet: tuji jezik – angleščina 

Razred: 1. Datum: 14. 4. 2016 Zap. št. ure: 6 

Učna tema: Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja 

Učna enota: Liki so povsod okoli nas (Shapes are everywhere) 

Učne metode: pogovor, delo s konkretnim materialom, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učni cilji: 

Učenci: 

 se nebesedno (telesni odziv) in besedno (poimenovanje likov) odzivajo na 

slišano/videno, 

 spoznavajo izvirna besedila v tujem jeziku (zgodba My very first book of shapes), 

 razvijajo zvočno občutljivost jezika ter preizkušajo zmožnosti izgovarjave, 

intonacije in ritma jezika, 

 razvijajo strategije slušnega razumevanja (razumevanje navodil), 

 razvijajo osnovne zmožnosti govornega sporazumevanja in sporočanja (pojejo 

pesem Shapes Song, poimenujejo geometrijske like), 

 

 prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske like v življenjskih 

situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli), 

 uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju likov, 

 razporejajo predmete glede na izbrano lastnost. 

Učna sredstva in učni pripomočki: 

plakat (4 liki), posnetek pesmi Shapes Song 

(https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo), sličice predmetov iz pesmi Shapes 

Song, kartončki s 4 liki, knjiga My very first book of shapes (avtor: Eric Carle), obroč, 

ploščice likov, šablone, učni list (prepoznavanje geometrijskih oblik v vsakdanjih 

predmetih, prirejeno po http://cleverlearner.com/shapes/circle-shape-activity.html) 

Literatura: 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Program osnovna šola. Tuji jezik v 1. razredu. Neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. 

(2013). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: Večina aktivnosti (razen dela z učnim listom) se izvaja v krogu pred tablo. Učitelj 

celotno uro govori angleško. 

 

ŠT. ČAS AKTIVNOSTI 

1 10 min 

Učence pozdravim s pesmico Hello. Nekaj učencev povprašam po 

počutju (How are you?). 

Učence razdelim v 5 skupin. Vsaka skupina dobi sličice različnih 

predmetov, ki jih razvrstijo v skupine glede na obliko predmeta 

(oblike predmetov spominjajo na enega izmed geometrijskih likov). 

https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo
http://cleverlearner.com/shapes/circle-shape-activity.html
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Ko učenci končajo, predvajam pesem, v kateri so predstavljeni 

geometrijski liki (https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo) 

in predmeti, ki imajo obliko enega izmed geometrijskih likov. Učenci 

preverijo svojo razvrstitev in ob moji pomoči poimenujejo predmete. 

Zapojemo refren pesmi Shapes Song. Pri tem štirim učencem dam 

slike likov, da jih držijo v rokah pred seboj. Med petjem pesmi (ko se 

v refrenu pojavijo imena likov) pokažemo na določen lik, ki ga 

posamezni učenec drži v rokah. Sama najprej kažem na like in pojem 

pesem, nato pa le še opazujem in učenci sami kažejo na like ob petju. 

Med petjem (refren zapojemo večkrat, najprej počasi, nato hitreje) 

slike likov dam drugim učencem, tako da morajo biti učenci pozorni 

na to, da pokažejo na pravi lik. 

2 15 min 

Na tablo pripnem plakat z liki. Z učenci v zgodbi My very first book of 

shapes poiščemo predmete, ki so podobne oblike kot liki (uporabim le 

4 osnovne like – krog, kvadrat, pravokotnik, trikotnik). Ob 

poimenovanju likov v zgodbi z gibi ponovimo geometrijske like 

(pravokotnik – plosk po vsakem kolenu in dva tleska s prsti visoko 

nad glavo; kvadrat – ploska po vsakem kolenu in dva tleska s prsti v 

višini prsnega koša; krog – zaokroženje z rokami in en plosk na koncu; 

trikotnik – plosk enkrat po levem kolenu, enkrat po desnem kolenu in 

enkrat z obema rokama v višini prsnega koša). 

Poimenovanja za posamezne like večkrat ponovimo. Pri tem se igramo 

z besedami in zvoki (npr. izgovorimo besedo rectangle počasi, hitreje, 

z višjim/nizkim glasom, jezno, poudarimo del besede itd.). 

Nato poimenujem enega od likov, učenci ponovijo za menoj, pri tem 

pa pokažejo lik s svojim telesom (npr. krog naredijo z rokami, 

trikotnik naredijo tako, da se s stopalom ene noge dotaknejo kolena 

druge noge itd.). 

3 10 min 

Na sredino kroga položim obroč, s table pa vzamem plakat z liki, da 

ga učenci ne vidijo. V obroč položim tri like (npr. krog, kvadrat in 

trikotnik). Učence vprašam, kateri liki so v obroču in kateri lik 

manjka, da bodo v obroču štirje različni liki. Vajo večkrat ponovim na 

različne načine – v obroč položim le en/dva lika ali pa pokličem 

učenca, ki po mojem navodilu položi v obroč določene lik/-e, nato pa 

drug učenec pove, kateri manjka/-jo. 

Z učenci se igramo igro »I spy with my little eye«. Sama si v razredu 

izberem predmet in povem, na kateri geometrijski lik oblika predmeta 

spominja (npr. I spy with my little eye something in the shape of a 

circle). Učenci ugibajo, kateri predmet sem opazila tako, da 

poimenujejo predmet ali ga le pokažejo. Dodatno jim pomagam tako, 

da povem, kakšne barve je predmet ali kje se nahaja. Vajo večkrat 

ponovim. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo


57 

4 10 min 

Učenci se usedejo v klopi in pripravijo barvice ter zvezke. Najprej v 

svoje zvezke po mojem navodilu s šablono narišejo vse štiri 

geometrijske like (npr. Draw a blue triangle). Nato ponovno zapojemo 

refren pesmi Shapes Song, pri čemer učenci v svojih zvezkih pokažejo 

na posamezni lik, ko izgovorijo ime lika v pesmi. Nato jim razdelim 

učne liste, kjer so narisani vsakdanji predmeti. Po mojem navodilu 

pobarvajo predmete določene oblike z določeno barvo (npr. Find 

things that are in the shape of a circle. Colour them red). 

(opomba: priprava je v prilogi 2 zapisana tudi v angleščini) 

 

 
Slika 22: Slike za razvrščanje (iz pesmi Shapes Song) 

 

 
Slika 23: Kartončki s 4 liki 
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Slika 24: Liki v obroču (en lik manjka) 

 

 
Slika 25: Učni list (prepoznavanje geometrijskih oblik v vsakdanjih predmetih) 

 

Evalvacija 6. učne ure 

Že pri načrtovanju učnih ur angleščine sem imela v mislih, da morajo biti dejavnost preproste, 

kratke ter učencem ponujati izziv, saj so učenci zaradi slabšega razumevanja jezika manj časa 

pozorni ter hitreje izgubijo zanimanje za dejavnosti. V dejavnosti sem zato vključila glasbo, 

petje, gibanje ter igro. Čeprav sem nameravala izvajati različne oblike pouka, sem že pri prvi 

dejavnosti videla, da so bili učenci preveč živahni, ko sem jim razdelila sličice, in se niti niso 

trudili poslušati navodil, ampak so se začeli prosto igrati s sličicami. Zato sem se odločila, da 

dejavnost prekinem ter jo izvedem frontalno. Tako smo najprej skupaj razvrstili sličice v 

skupine, nato razvrstitev preverili s posnetkom. Spoznavanje in ponavljanje poimenovanj za 
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like sem naredila primernejšo učencem tako, da smo najprej peli refren pesmi, nato kazali na 

slike likov, nato s ploski in tleski prikazovali like gibalno, kar so učenci že poznali iz ur 

matematike. Imena likov sem izgovarjala zelo počasi ter spreminjala način izgovora, tako so 

učenci poslušali izgovor bolj pozorno in nato ponavljali besede. Skozi celotno učno uro so mi 

bili ploski in tleski (gibi) v največjo pomoč, da so me učenci razumeli, poleg tega pa so začeli 

počasi povezovati določen gib (ki je v bistvu predstavljal geometrijski lik) z angleškim 

poimenovanjem zanj. Tako je bilo poleg povezovanja z vsakdanjim življenjem, kjer so učenci 

na začetku in na koncu učne ure ob sličicah in posnetku v vsakdanjih predmetih prepoznavali 

like, v uri prisotno predvsem povezovanje oziroma navezovanje na predznanje iz matematike 

(koncept geometrijskega lika, gibalni prikaz lika s ploski in tleski) in angleščine (besedišče 

šolskih in drugih vsakdanjih predmetov). Zaradi pomanjkanja časa nisem izvedla dejavnosti 

risanja likov s šablono v zvezke, ampak so učenci le pobarvali predmete na učnem listu po 

mojem navodilu in na koncu kazali na predmete, ki so ustrezali povedani obliki. 

 

Za učence je izziv (predvsem matematični) predstavljala igra manjkajočih likov v obroču – to 

je bila zanje težka naloga, ker te dejavnosti pri matematiki nalašč nisem izvajala, saj sem želela 

novo igro vpeljati v angleščini ter jo na ta način narediti »problemsko« (učenci so morali precej 

dobro poslušati oziroma na podlagi moje demonstracije dobro sklepati iz primerov). Težava je 

bila tako le poimenovanje likov, kar sem tudi pričakovala. Učencem sem pomagala tako, da 

sem povedala prvi del besede, jih prosila, da na plakatu pokažejo lik, ki ga želijo poimenovati 

ali pa z gibi (ploski in tleski) pokažejo ta lik. Skozi celotno učno uro sem učence vodila v 

angleškem jeziku, učiteljica je morala le enkrat disciplinirati dva učenca v slovenščini, saj v 

angleščini sploh nista zaznala, da sva jima govorili. Učiteljica je pohvalila moja navodila za 

delo, saj so bila kratka, preprosta in so jih učenci lahko razumeli. V naslednji uri angleščine 

bom spremenila svoj način vodenja tako, da bom skušala navodila ohraniti kratka in preprosta, 

vendar jim dodati nekaj več problemskega pristopa – želim si namreč, da bi učenci kljub 

mojemu vodenju pouka v angleščini določene naloge zaznali kot izziv, ki so ga seveda sposobni 

rešiti. Tako bi po mojem mnenju še bolj motivirala učence, da bi se z veseljem ali z večjim 

zanosom lotevali aktivnosti (kot je bilo to vidno pri urah matematike), kar sem v tej učni uri 

morda pogrešala. 

 

Izbrana naloga za preverjanje že usvojenega znanja 

Z nalogo barvanja predmetov po navodilih glede na obliko predmeta sem želela preveriti 

predvsem, ali učenci prepoznajo lik, če ga poimenujem v angleščini. Navodila za nalogo sem 

dajala zelo počasi ter oblikovala preproste povedi, ki sem jih večkrat ponovila. Ker je bila to 

prva ura na temo geometrijski liki v angleščini in ker so besede za poimenovanja likov kar 

zahtevne, nisem pričakovala, da bodo učenci sposobni poimenovati like – kljub temu je nekaj 

učencev (približno 5) že v tej dejavnosti poimenovalo like samostojno, približno 15 učencev pa 

je prepoznalo lik, če sem ga poimenovala v angleščini ter pravilno pobarvalo predmete na 

učnem listu. Ostalim učencem sem pomagala tako, da sem poleg izgovora lika pokazala lik še 

s ploski in tleski. Glede na moja pričakovanja so učenci dobro reševali to nalogo. 
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Načrtovanje 7. učne ure 

Učiteljica: Laura Koren Predmet: matematika 

Razred: 1. Datum: 15. 4. 2016 Zap. št. ure: 7 

Učna tema: Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja 

Učna enota: Liki – utrjevanje 

Učne metode: pogovor, delo s konkretnim materialom 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, v parih 

Učni cilji: 

Učenci: 

 prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske like, 

 izdelajo modele likov ter jih opišejo, 

 uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju likov, 

 opredelijo položaj lika glede na drug lik, 

 predstavijo podatke s stolpčnim prikazom. 

Učna sredstva in učni pripomočki: 

plakat (4 liki), ploščice likov, obroč, geoplošče, elastike, kocka (s slikami likov), sličice 

likov (za stolpčni diagram), majhni kartončki, zvezek 

Literatura: 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: Vse aktivnosti se izvajajo v krogu pred tablo. 

 

ŠT. ČAS AKTIVNOSTI 

1 10 min 

Učence razdelim v štiri skupine. Z gibi oziroma ploski/tleski vsaki 

skupini pokažem, kateri lik bom prikazala s svojim telesom. Učence 

spodbudim, da na čim več načinov (sami, v paru, v skupini po trije, 

štirje) prikažejo lik, ki so ga dobili. Vsaka skupina nato predstavi svoje 

like. 

2 10 min 

S plakatom z liki poimenujemo like, ki smo jih spoznali. 

Na sredino kroga položim obroč, vanj pa dva lika (npr. kvadrat in 

krog). Učence vprašam, katera lika manjkata, da bodo v obroču štirje 

različni liki. Vajo večkrat ponovim, pri tem pa kličem posamezne 

učence, da rešijo nalogo. 

Na sredino kroga postavim škatlo z liki. Pokličem nekaj učencev k 

škatli in jim dam navodila, katere like in koliko posameznih likov 

morajo vzeti iz škatle (npr. Vzemi 2 kroga, 4 trikotnike in 1 kvadrat.). 

Nato pokličem naslednje učence in jim naročim, da naj glede na moje 

navodilo vzamejo nekaj likov. Ko imajo vsi učenci like, jim naročim, 

da sestavijo figuro. 

3 10 min 

Učence razdelim v pare. Vsak par dobi geoploščo in nekaj elastik. 

Učencem demonstriram, kako natikamo elastiko na geoploščo, da 

dobimo različne like. Učence spodbudim, da v parih na plošči naredijo 
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kvadrat, pravokotnik, trikotnik, krog. Učenci ugotovijo, da pravilnega 

kroga ni mogoče narediti. 

Učence nato spodbudim, da ustvarijo čim več različnih trikotnikov. 

Motiviram jih, da skušajo ustvariti največ različnih trikotnikov. 

4 15 min 

Na sredino kroga položim sličice štirih likov (osnova za stolpčni 

diagram). Nato pokažem še večjo kocko, ki ima na vsaki ploskvi en lik 

(krog, kvadrat, 2 različna pravokotnika, 2 različna trikotnika). Vsak 

učenec vrže kocko in poimenuje lik, ki je na zgornji ploskvi. Nato 

vzame majhen kartonček in ga položi zraven slike ustreznega lika na 

sredini kroga. Ko vsi učenci vržejo kocko in opravijo nalogo, dobimo 

na tleh stolpčni diagram. Učence vprašam, kateri lik je padel 

največkrat in kateri najmanjkrat. 

Učencem naročim, da odprejo svoje zvezke in pripravijo šablone. Po 

mojem navodilu na prazno stran v zvezku narišejo nekaj likov (npr. Na 

sredino lista nariši moder kvadrat. Nad kvadrat nariši rumen krog.). 

Učencem nato naročim, da s šablono narišejo še nekaj likov, da bodo 

dobili figuro ali risbo. 

 

 

 
Slika 26: Kocka z liki in stolpčni diagram 
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Slika 27: Liki v obroču (dva lika manjkata) 

 

Evalvacija 7. učne ure 

Učna ura je bila namenjena predvsem utrjevanju znanja o likih. Ker je bilo v prejšnji uri 

matematike veliko povezovanja matematike z izkušnjami iz vsakdanjega življenja, sem v tej 

učni uri želela z uporabo različnih didaktičnih iger preveriti, ali so bili učni cilji doseženi. 

Povezovanje znanj je tako potekalo predvsem na ravni uporabe znanj iz prejšnjih učnih ur. 

Učiteljica je poudarila, da so bile dejavnosti primerne razvojni stopnji učencev ter so tako 

zadostile njihovi potrebi po vključevanju igre v pouk. Preko didaktičnih iger, v katerih so učenci 

prikazovali like s telesi, sestavljali figure iz likov, oblikovali modele likov na geoplošči ter s 

pomočjo kocke gradili stolpčni diagram, so učenci pokazali dobro poznavanje likov – like so 

namreč opisovali in poimenovali, dobro so sledili navodilom za delo ter brez težav prepoznavali 

like. Iz prikaza s stolpci so uspešno razbrali podatke ter odgovarjali na moja vprašanja. Zaradi 

pomanjkanja časa nisem izvedla dejavnosti risanja likov po navodilih, saj sem raje več časa 

posvetila temu, da je vsak učenec sestavil figuro iz likov ter jo predstavil. Tako sva z učiteljico 

dobili boljši vpogled v to, kdo je hiter in samostojen pri poimenovanju in prepoznavanju likov, 

kdo potrebuje več časa za priklic imen ter kdo še potrebuje pomoč pri poimenovanju. 

Motivacijska je bila zanje geoplošča, saj so učenci v parih samostojno in vedoželjno odkrivali 

like na njej – tako so sami odkrili, da se pravilnega kroga ne da narediti. Nekateri učenci so se 

znašli tako, da so na geoploščo le položili elastiko, niso pa je napeli med »špičke« ter tako dobili 

krog. Sami so mi tudi razložili, zakaj kroga sicer ne moremo narediti – povedali so namreč tisto 

lastnost kroga (krive stranice), po kateri se ta lik razlikuje od ostalih likov, pri tem pa pokazali, 

da če elastiko napnemo med »špičke«, vedno dobimo ravno stranico. 
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Slika 28: Delo z geoploščo 

 

Kot je opaziti na zgornjih fotografijah, so naredili veliko različnih trikotnikov in če so si bili 

nekaj ur nazaj, pri obravnavi trikotnika, trikotniki iz papirja zelo podobni med seboj (večinoma 

so bili enakostranični), so tokrat učenci pokazali, da so se njihove predstave razširile, saj so na 

geoplošči oblikovali zelo različne trikotnike, morda tudi take, ki jih po navadi ne narišemo, ko 

nekomu predstavljamo koncept trikotnika. Zanimivo je bilo predvsem to, da so učenci, ki so 

imeli sicer težave s poimenovanjem likov pri drugih dejavnostih, bili pri tej dejavnosti zelo 

samozavestni pri poimenovanju. Z učiteljico sva bili mnenja, da so učenci delo z geoploščo 

zaznavali kot igro in so bili zato bolj sproščeni ter se niso bali napak. Problemski pristop je 

vključen tudi v nalogo, pri kateri so učenci v skupinah s svojimi telesi ustvarjali določen lik na 

različne načine. Pri tem sem pričakovala, da bodo potrebovali ogromno spodbud in predlogov, 

vendar so bili zelo samostojni – tako je vsaka skupina našla in prikazala okoli 10 likov, ki so 

jih oblikovali sami, v paru, v skupini (da je na primer več učencev združilo svoje roke skupaj 

itd.). Pri nekaterih prikazih so bili zelo ustvarjalni (npr. trikotnik so pokazali tako, da sta se dva 

učenca z vzravnanim telesom nagnila eden proti drugemu ter se z glavama dotaknila). 

 

Pri vodenju razreda sem upoštevala predvsem svojo vlogo povezovalca dejavnosti ter 

demonstratorja iger. Pri vseh nalogah sem skušala s čim manj navodili učence usmeriti v 

odkrivanje in utrjevanje. Na različne načine sem skušala doseči, da so učenci večkrat ponovili 

imena likov. Bila sem pozorna, da nisem ponavljala napak iz prejšnjih ur – tako je v prejšnji uri 

prišlo do prepira, ko sem rekla učencem, naj pospravijo sličice v škatlo na sredini kroga. Vsi so 

naenkrat odšli do škatle in prišlo je do nemira. Tokrat sem učencem naročila, naj pripravijo 

ploščice likov v roke, potem pa poslala škatlo po krogu, da so učenci po vrsti odložili ploščice 

v škatlo in jo podali naprej. 

 

Izbrana naloga za preverjanje že usvojenega znanja 

Za preverjanje prepoznavanja in poimenovanja osnovnih geometrijskih likov sem izbrala 

nalogo, pri kateri so učenci po mojih navodilih iz škatle vzeli nekaj likov, nato iz njih sestavili 

figuro ter predstavili, iz katerih likov je ta figura sestavljena. Pri tem so vsi učenci samostojno 

prepoznali like, saj so brez oklevanja iz škatle vzeli določeno število likov. Trije učenci so imeli 

težave pri poimenovanju – pri enem učencu je bila težava s priklicem besede pravokotnik, pri 

dveh pa zamenjevanje poimenovanja lika za telo (kvader namesto pravokotnik). 
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Načrtovanje 8. učne ure 

Učiteljica: Laura Koren Predmet: tuji jezik – angleščina 

Razred: 1. Datum: 19. 4. 2016 Zap. št. ure: 8 

Učna tema: Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja 

Učna enota: Liki (Shapes) 

Učne metode: pogovor, delo s konkretnim materialom, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učni cilji: 

Učenci: 

 se nebesedno (telesni odziv) in besedno (poimenovanje likov) odzivajo na 

slišano/videno, 

 razvijajo strategije slušnega razumevanja (pozorno poslušanje, razumevanje 

navodil), 

 razvijajo osnovne zmožnosti govornega sporazumevanja in sporočanja (pojejo 

pesem Shapes Song, poimenujejo geometrijske like), 

 se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku (igra vlog), 

 uporabljajo osnovne vzorce socialne interakcije (nebesedno podporo v govoru, npr. 

mimika, geste) in jezikovne označevalce družbenih razmerij (pozdrav), 

 

 prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske like v življenjskih 

situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli), 

 pravilno preberejo preglednico/mrežo, 

 spoznajo različne strategije reševanja problema. 

Učna sredstva in učni pripomočki: 

plakat (4 liki), elektronske prosojnice (skriti liki, senčna slika), posnetek pesmi Shapes 

Song (https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo), ploščice likov, mreža (s števili 

1–5 in 5 barvami), kocka (s slikami likov), kartončki s 4 liki 

Literatura: 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Program osnovna šola. Tuji jezik v 1. razredu. Neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. 

(2013). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Opombe: Učitelj celotno uro govori angleško. 

 

ŠT. ČAS AKTIVNOSTI 

1 10 min 

Učence pozdravim s pesmico Hello. 

Učencem preko elektronskih prosojnic pokažem nekaj skritih likov. 

Učenci ugibajo, kateri liki so skriti. Učenci ob tem poimenujejo lik, 

lahko pa namesto poimenovanja lik pokažejo z gibi (ploskanjem) ali s 

svojim telesom. Nato prikažem še senčno figuro robota, ki je 

sestavljena iz več likov. Učenci povedo, kateri liki sestavljajo figuro. 

Spodbudim jih k razmišljanju, da je določen del figure lahko 

https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo
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sestavljen iz različnih likov (npr. pravokotna senca – en pravokotnik 

ali morda dva kvadrata). 

2 10 min 

Ponovimo pesem Shapes Song. Najprej predvajam posnetek pesmi 

(https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo) in ustavim 

posnetek tam, kjer se pojavi vprašanje (Where's the …?). Učence 

prosim, da odgovorijo na vprašanje tako, da pokažejo ali poimenujejo 

ustrezen predmet na posnetku. Nato skupaj zapojemo refren, najprej 

počasi, nato hitreje. Pri tem najprej z gibi pokažemo lik, ko ga 

poimenujemo med petjem, nato pa ob naslednjih ponovitvah refrena 

pokažemo na sliko posameznega lika, ki jih držijo posamezni učenci. 

Igramo se različico igre »Fruit salad«. Učenci sedijo v krogu. Vsak 

učenec dobi ploščico enega lika. Poimenujem enega izmed likov in vsi 

učenci, ki imajo sliko tega lika, zamenjajo prostor (npr. Circles, 

change places). Nato učenci zamenjajo ploščice tako, da dajo ploščico 

svojemu desnemu sosedu in dobijo novo od levega soseda. Igro 

večkrat ponovimo na različne načine – zamenjajo se učenci, ki imajo 

npr. krog ali kvadrat, zamenjajo se vsi učenci, ki nimajo kroga itd. 

Zahtevnost nalog prilagajam učencem. 

3 10 min 

Učencem predstavim mrežo (5x5), kjer so ob eni strani zapisana 

števila od 1 do 5, ob drugi pa packe s petimi barvami. V mrežo 

postavim nekaj likov (ploščic) in učencem demonstriram, kako iz 

mreže »preberemo«, v katerem polju je določen lik (npr. A square is in 

(field) red 4). Sama nato prestavljam različne like po mreži in 

zastavljam vprašanja. Učenci ob moji pomoči tvorijo povedi – opišejo 

položaj lika v mreži. 

4 15 min 

Igramo se igro vlog, kjer učenci postanejo liki. Štirim učencem dam 

slike likov, vendar ostali učenci ne vidijo, katere like predstavljajo ti 

učenci. Ti štirje učenci se postavijo v različne dele učilnice in 

predstavljajo hišice/domove likov. Vsak od ostalih učencev nato vrže 

kocko in poimenuje lik, ki je na zgornji ploskvi kocke. Nato se 

predstavi kot ta lik (npr. Hello, I am a triangle.). Nato odide do prvega 

izmed štirih učencev in se mu predstavi ter ga vpraša, kdo je on (npr. 

Hello, I am a triangle. Who are you?). Učenec s skrito sliko lika mu 

odgovori in če predstavljata enak lik, učenec ostane pri tem učencu, ki 

drži skrito sliko lika, sicer pa odide do ostalih treh učencev s sliko in 

poišče svojo hišico/svoj dom. 

(opomba: priprava je v prilogi 3 zapisana tudi v angleščini) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo
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Slika 29: Senčna slika robota 

 

 
Slika 30: Mreža 

 

 
Slika 31: Kocka z liki 
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Evalvacija 8. učne ure 

Dejavnosti so bile primerne učencem, saj so bile kratke in so vsebovale tudi vsebine, ki so jih 

učenci že poznali. Tako smo najprej odkrivali sliko senčnega robota, kar je bilo učencem zelo 

zanimivo, saj so mi sami povedali, da so senčne slike njim najljubša dejavnost ter se je iz 

njihovih obrazov ob tem dalo razbrati, da so jim v izziv. Nato smo ponavljali pesmico Shapes 

Song ter z gibi utrjevali poimenovanja likov. Potem sem učencem predstavila matematično 

mrežo, ki je bila zanje nova situacija, na koncu pa sem vključila nekakšno prevzemanje 

identitete lika in iskanje svojega doma, kar bi lahko obravnavali kot povezovanje matematike 

in uporabe vsakdanjih vzorcev socialne interakcije. Izzivov v uri učenci tako niso videli le v 

matematičnem smislu, ampak je bilo tudi nekaj jezikovnih izzivov – jezikovne zahteve so 

naraščale tako, da je bilo poslušanja preprostejših navodil več v prejšnji uri angleščine, v tej uri 

pa so učenci preko poslušanja bolj kompleksnih navodil prešli na raven samostojnega 

govorjenja na besedni ravni oziroma so resnično prehajali od receptivne (sprejemne) vloge k 

produktivni (tvorbni) vlogi jezika. 

 

Dejavnosti v učni uri sem povezala z matematiko, in sicer s pojmi, ki jih že poznajo iz 

matematike. Delno je šlo tudi za povezovanje likov in izkušenj iz vsakdanjega življenja (iskanje 

likov v predmetih iz posnetka pesmi) ter za povezovanje s predznanjem pri angleščini – dele 

robotka sem namreč povezala z deli telesa, o katerih so se učenci učili v prejšnjih urah 

angleščine. Tako so učenci ponovili besedišče za dele telesa ter to povezali s poimenovanjem 

likov. 

 

Problemski pristop se je pri dejavnosti s senčno sliko kazal predvsem takrat, ko sem učencem, 

ki so lepo našteli, iz katerih likov so sestavljeni posamezni deli telesa, povedala, da telo robota 

ni sestavljeno iz pravokotnika. To jih je spodbudilo, da so hitro in navdušeno sami začeli 

naštevati in razmišljati, iz česa je sestavljeno in čeprav so svoje odzive in razmišljanja izrazili 

v slovenščini, jih pri tem nisem ustavljala, ampak sem se enostavno na njihove predloge 

odzivala v angleščini. Zelo motivirani so bili tudi za delo z matematično mrežo, ki sem jo 

narisala na tablo. Pri tem nisem podala veliko navodil, ampak sem s primerom ponazorila, kako 

bo dejavnost potekala. Učencem sem nato zastavljala različna vprašanja ter delo glede na 

sposobnosti učencev diferencirala (težavnost vprašanj, število likov v mreži itd.). Tudi 

aktivnost, v kateri so učenci postali določen lik in so morali iti po razredu ter poiskati svoj dom 

tako, da so se s predstavnikom hiše pogovarjali o tem, kdo so, je bila za nekatere učence kar 

zahtevna, vendar jim je učiteljica, ki je opazovala uro, pri tem malce pomagala in jih usmerjala. 

Z učiteljico sva ugotovili, da bi tako dejavnost težje izvedel samo en učitelj, ker bi verjetno 

prišlo do nemira, saj en učitelj ne bi mogel nadzorovati učencev, ki so hodili po razredu, medtem 

ko bi vodil učence pri metanju kocke in jim pomagal pri poimenovanju lika. 

 

Učiteljica je menila, da so bile dejavnost predstavljene z ustreznim jezikom in navodili, da so 

učenci lahko sledili ter da sem upoštevala vse učence in jih znala voditi pri razmišljanju (ko 

smo na primer ugibali, kateri liki so skriti v senčni sliki) tudi v angleščini. Težave z dejavnostjo 

in vodenjem sem imela le pri igri »Fruit salad«, saj učenci niso poslušali navodil, čeprav so se 

to igro (z drugim besediščem) pri angleščini že igrali. Tako so se igrali z liki, ki so jih imeli, ter 
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niso poslušali navodil. Menim, da sem učencem prehitro razdelila like, pri tem pa nisem dovolj 

jasno povedala navodil za delo, saj sem mislila, da bodo učenci razumeli igro, ki so se jo v 

prejšnjih učnih urah angleščine že igrali. Ob podajanju navodil (preden bi učencem razdelila 

like) bi morala učencem jasno demonstrirati dejavnost. Učiteljica je predlagala, da bi naslednjič 

bilo bolje, če bi izbrala le dva lika in ju razdelila med učence ter na tak način izvajala to 

dejavnost. 

 

Izbrana naloga za preverjanje že usvojenega znanja 

Za preverjanje doseganja ciljev sem si izbrala nalogo, ko so učenci metali kocko ter 

poimenovali like na kocki. Glede na to, da učenci v prejšnji uri angleščine niso pokazali, da 

prepoznajo ali znajo poimenovati kakšen lik v angleščini, sem bila prijetno presenečena, da so 

vsi razen dveh učencev prepoznali like. Ker pa so imeli težavo pri poimenovanju v angleščini, 

so jih nekateri poimenovali v slovenščini, nato pa sem jim pomagala pri iskanju angleške besede 

tako, da sem povedala prve glasove angleške besede, nekateri pa so lik prepoznali in se ob tem 

izrazili nebesedno (pokazali so gib za ta lik s ploski in tleski). Pet oziroma šest učencev je bilo 

tako samostojnih, da so znali poimenovati vse like samostojno (tudi priklic besede jim ni delal 

težav). Opazila sem, da približno deset učencev zna samostojno poimenovati krog in kvadrat v 

angleščini, ne pa tudi pravokotnika in trikotnika. Dva učenca nista nebesedno ali besedno 

pokazala, da prepoznata like, vendar je bilo pri njiju opaziti, da pri samostojnem delu, ko povem 

navodila in ob tem poimenujem nek lik, lik prepoznata (če ga poleg izgovora besede tudi 

gibalno prikažem). Tako menim, da učenca, ki sta že sicer pri urah angleščine bolj tiha, nista 

bila pripravljena na odziv pred vsemi učenci, sta pa like prepoznavala. Zavedam se namreč, da 

»tiha doba« pri nekaterih učencih traja dlje in da moramo kot učitelji pokazati razumevanje in 

potrpljenje ter čakati, da se tudi takšni učenci opogumijo oziroma spregovorijo. 

 

5.2 Evalvacija celotnega učnega pristopa 

 

Po izvedenih učnih urah sva tako avtorica pričujočega magistrskega dela, tj. izvajalka učnih ur, 

in učiteljica kot opazovalka evalvirali učne ure kot celoto oziroma celoten učni pristop. Pri 

evalvaciji sva se opirali na opazovalne kategorije, s katerimi sva sproti evalvirali vsako učno 

uro. Poleg tega so v evalvacijo vključeni še rezultati ocenjevanja znanja iz matematike, ki je 

potekalo teden dni po zaključku obravnave geometrijskih likov, ter opažanja, ki sem jih 

pridobila pri ponavljanju vsebin o geometrijskih likih pri pouku angleščine. 

 

AKTIVNOST UČENCEV IN VKLJUČENOST V DEJAVNOSTI 

Aktivnosti so bile po mnenju učiteljice ustrezno načrtovane in izvedene. Učiteljica je to 

utemeljila z naslednjim zapisom: 

»Študentka se je maksimalno dobro pripravila na pouk. Sama je iskala načine pridobivanja 

snovi, utrjevanja snovi, izdelala elektronske prosojnice, didaktični material, umestila je v učne 

ure tudi didaktični material, ki je na šoli, oblikovala učne priprave po vseh zahtevanih 

kriterijih in časovno zelo dobro načrtovala vsako posamezno dejavnost in tudi celo šolsko 

uro. 
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Učne ure so bile izvedene na visoki strokovni ravni z uporabo najrazličnejših didaktičnih 

pripomočkov in načini dela, ki so učence pripeljali do zelo dobrega znanja. Posebej bi 

izpostavila način pridobivanja posameznega lika. Vsak lik ni bil obravnavan po enotnem 

vzorcu, temveč je vsaka učna ura ponujala učencem nekaj novega, kar je bilo za učence 

dodatna motivacija (npr. pravokotnik – odtisi v moki, kvadrat – delno skrita elektronska 

prosojnica, krog – poskus s kapljico vode, trikotnik – gibalni prikaz s telesom).« 

 

Strinjam se z učiteljico glede načrtovanja, saj sem iskala načine oziroma dejavnosti, ki bi razbile 

monotonost poučevanja matematičnih pojmov, kjer je na začetku vedno prisotno ustno 

ponavljanje in je v učnih urah glavna učna metoda le pogovor, manj pa je izkustvenega učenja 

oziroma problemskih situacij. Tako sem načrtovala in izvedla dejavnosti, pri katerih so bili 

učenci aktivni in osebno vključeni vanje ter so jim predstavljale primeren izziv. Njihova 

aktivnost oziroma sodelovanje pri dejavnostih je bilo pogoj za to, da bodo pridobili novo znanje. 

Zdelo se mi je pomembno, da učencem ponudim celostno spoznavanje likov, zato sem izdelala 

kar nekaj didaktičnih materialov, ter da učence skušam naučiti sodelovalnega učenja oziroma 

dela. 

 

Menim, da sem pri poučevanju ustrezno vključevala vse učence. Vsako uro sem se trudila, da 

sem vsakemu učencu dala priložnost, da predstavi svoje razmišljanje, odgovori na vprašanje ali 

pove svoje mnenje. Morda sem kdaj morala prekiniti dejavnost ter nadaljevati z naslednjo, 

čeprav so nekateri učenci želeli povedati še kaj. Po eni strani bi bilo prav, da bi učencem pustila 

možnost izražanja svojih predstav in razmišljanj, vendar bi po drugi strani dejavnost nato 

postala dolga in bi nekatere učence odvrnila od sodelovanja pri učni uri. Za učence na tej 

razvojni stopnji se mi zdi pomembno, da so dejavnosti krajše, saj učenci tako lahko ohranjajo 

koncentracijo za delo ter so ob vedno novih izzivih in nalogah bolj motivirani za delo. Podobno 

je razmišljala tudi učiteljica: »Načrtovane in izvedene naloge so povsem ustrezale razvojni 

stopnji učencev. V vse dejavnosti so bili vključeni vsi učenci in so vsi dobili možnost, da so 

sodelovali in bili aktivni. Študentka je bila ves čas pozorna na to, da je v diskusijo vključevala 

vse učence in jih pozivala k odgovarjanju na postavljena vprašanja.« 

 

POVEZOVANJE ZNANJ 

Že pri načrtovanju ur sem v vsako učno uro vključila dejavnost ali dejavnosti, ki so se na 

različne načine povezovale z nečim, kar je bilo učencem znano. Na tak način so se počutili 

samozavestnejše in so bili pri urah bolj sproščeni. Nekatere dejavnosti sem povezala z 

matematičnim predznanjem učencev (npr. povezava z geometrijskimi telesi), druge sem 

povezala z vsebinami drugih predmetov (npr. krogi v naravi – spoznavanje okolja), 

povezovanje je potekalo tudi na ravni procesnih znanj (npr. razvrščanje, vsakdanja 

komunikacija, pomen sodelovanja, iskanje strategij reševanja problemov itd.), na ravni metod 

in oblik, na ravni nekaterih dejavnosti in iger, ki so jih učenci že poznali oziroma so jih spoznali 

pri urah … Učiteljica je poudarila, da sem »učence v vsaki učni uri spodbujala, da so vsak 

posamezen lik iskali tudi v življenjskih situacijah (predmeti v okolici) in jih zaznavali tipno s 

peščenimi liki.« Trudila sem se, da bi vključila kar največ izkušenj učencev ter preko njihovih 

izkušenj predstavila nove matematične pojme. Veliko je bilo tudi vključevanja matematičnih 

vsebin v pouk angleščine, saj so se v fazi utrjevanja izmenjevale ure matematike in angleščine. 
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Pri tem sem povezovala predmeta tako, da sem nekatere dejavnosti predstavila v slovenščini in 

smo jih izvajali tudi pri angleščini ter obratno (npr. gibalni prikaz likov je bil uporabljen v obeh 

urah, najprej kot izziv, nato pa kot pripomoček pri poimenovanju in prepoznavanju likov). 

Učiteljica je poudarila predvsem to, da »so bile učne ure tako res medpredmetne, saj so učenci 

utrjevali znanje o geometrijskih likih v dveh jezikih, pri tem pa jih ni motilo, da smo nekaj ur 

govorili slovensko, nekaj pa angleško.« 

 

Po izvedenih učnih urah menim, da je možnosti povezovanja znanj in predmetov res veliko. 

Povezovanje predmetov je seveda mogoče tudi, če različni učitelji poučujejo določene 

predmete, vendar sama menim, da je povezovanje bolj učinkovito, če isti učitelj poučuje 

predmete, ki jih v učni uri povezujemo, ker ima predstavo o vsebini, ki je že bila obravnavana 

pri določenem predmetu ter o znanju, ki ga učenci že imajo, poleg tega pa sam načrtuje 

povezavo z drugim predmetom, kjer lahko dopolni manjkajoče predstave, popravi napačne ali 

le utrdi usvojeno znanje na drugačen način. Kot učitelji moramo biti pri načrtovanju ustvarjalni 

ter si upati pogledati izven okvirov posameznega predmeta in včasih pustiti učencem, da nam 

pokažejo povezave, ki jih sami ne vidimo. Pri tem je prav angleščina tisti predmet, ki ga je 

mogoče povezati prav z vsemi predmeti prvega razreda. V obeh učnih urah angleščine sem 

opazila, da so bili učenci osredotočeni predvsem na dejavnosti oziroma igre, precej manj 

pozorni pa so bili na jezikovne in slovnične strukture, ki so jih usvajali spontano preko 

večkratnega poslušanja primerov. Tudi moje govorjenje v angleščini, pri čemer sem govor 

dopolnjevala z nebesedno komunikacijo ter s pomočjo predmetov okoli sebe, jim ni 

predstavljalo težav oziroma niso nikoli rekli, da me ne razumejo. Učencem sem že med 

odmorom povedala, da bo sledila učna ura angleščine, zato se jim ni zdelo nenavadno, ko sem 

pri učni uri preprosto začela govoriti angleško. Po uvodnem pozdravu, ki so ga učenci navajeni 

na začetku vsake učne ure angleščine, sem začela s prvo dejavnostjo. Učenci so sicer opazili 

nekaj podobnosti (v dejavnostih, v nekaterih igrah in v enaki matematični vsebini – 

geometrijskih likih), vendar niso pokazali, da jih pri tem moti moje govorjenje v angleščini. Zdi 

se mi, da se učitelji bojijo vključiti več vsebin nejezikovnih predmetov v pouk angleščine, ker 

jih skrbi, da bo vsebina oziroma pouk preveč zahteven, vendar sem na podlagi teh učnih ur 

ugotovila, da so učenci ob ustreznem vodenju in primerno zastavljenih nalogah zmožni pri 

pouku angleščine reševati tudi kognitivno zahtevnejše naloge. Menim, da bi bili učenci 

sposobni še več, kot sem od njih pričakovala in na podlagi teh pričakovanj oblikovala 

aktivnosti. To pomeni, da bi jim lahko tudi pri pouku angleščine zastavila še težje izzive, vendar 

bi morala biti pozornejša na raven podajanja navodil za delo in nuditi ustrezno jezikovno oporo. 

 

PROBLEMSKI POUK 

Na prvi pogled je bilo pri učnih urah matematike in angleščine (kamor sem vključila 

matematične vsebine) precej več problemskih nalog oziroma problemskih situacij, kot jih lahko 

običajno opazimo pri pouku. Kljub temu sem opazila, da so ravno problemske naloge učencem 

predstavljale tisto motivacijsko sredstvo, ki jih je spodbujalo, da so bili pozorni ter so 

sodelovali. Učenci so na primer nalogo s skritimi liki zaznali kot izziv, torej kot nalogo, ki so 

jo sposobni rešiti, a so morali ob njej razmisliti, kateri liki bi glede na lastnosti samih likov 

lahko bili skriti, ter si predstavljati celoten lik, čeprav še ni bil v celoti odkrit. Učence je 

motivirala tudi moja predstavitev dejavnosti, saj sem jim dejavnost predstavila kot izziv in jih 
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spodbudila oziroma vprašala, ali so ga sposobni rešiti. Učenci so bili tako še bolj prepričani, da 

si želijo izziv rešiti ter mi »dokazati«, da zmorejo. K sodelovanju so jih nekako prisilile tudi 

drugačne oblike dela, saj je bilo frontalnega pouka precej manj, kar je eden izmed ključnih 

elementov CLIL-a. Ker celoten razred ni bil vključen v eno samo nalogo, ampak so isto nalogo 

reševali po skupinah, so bili tudi tisti učenci, ki redko sodelujejo, spodbujeni, da razmišljajo. 

Tudi učiteljica je glede problemskega pouka zapisala podobno: 

»V učne ure je študentka spretno vnesla naloge, ki so bile za učence matematični izzivi. Ob 

aktivnem miselnem delu so učenci spoznavali drugačne matematične naloge, obenem pa jih 

je tak način dela pripeljal do dobrega pomnjenja in razlikovanja geometrijskih likov. Naloge, 

ki so učence maksimalno motivirale, so bili delno skriti liki, senčne slike, naloge razvrščanja 

(je pravokotnik, ni pravokotnik) in dodajanje manjkajočih likov v obroč.« 

 

Tudi sama sem opazila, da so bili učenci zaradi večjega števila dejavnosti motivirani, saj so z 

veseljem čakali na nove naloge, z nasmehi na obrazu odkrivali rešitve problemov ter jih 

navdušeno pojasnjevali. Sama menim, da je učence najbolj pritegnila aktivnost s skritimi liki 

ter dejavnost s peščenimi liki, ki so bili za učence nekaj posebnega, poleg tega pa niso kazali 

napetosti ali strahu pri opravljanju naloge, ki je bila povezana s peščenimi liki, ampak so se 

naloge lotili brez oklevanja in z veliko mero gotovosti, saj so poznali rutino spoznavanja 

posameznega lika. 

 

Zelo pomemben napredek sem skozi učne ure opazila pri skupinskem delu. Sprva učenci niso 

sodelovali, kar se je poznalo pri rezultatu dela. Učenci so v skupini želeli delovati individualno, 

vsak je želel vse narediti in poskusiti sam, zato je prišlo do glasnih prepirov in posledično je 

bila naloga slabo opravljena ali sploh ni bila opravljena. Ker sem s takim načinom dela vztrajala 

ter so morali učenci pri vsaki uri delati v skupinah in ker smo se po vsakem skupinskem delu 

pogovorili o delu posameznih skupin, so učenci preko primerov dobre prakse dela v skupinah 

verjetno spoznali primerne načine takega sodelovanja. Tako so začeli prehajati iz stopnje 

prepirov ter individualizma oziroma egocentrizma do stopnje, kjer so pri skupinskem delu lepo 

sodelovali, delili delo in material, se pogovarjali o strategijah reševanja ter izmenjevali mnenja. 

 

DOSEGANJE UČNIH CILJEV 

Učenci so v 8 učnih urah dosegli vse učne cilje iz predmeta matematika. Presenetljivo hitro so 

usvojili risanje likov s šablono, sami so izdelali različne modele likov ter jih opisovali s svojimi 

besedami. Nekateri učenci so že uporabljali izraz stranica, medtem ko je večina namesto o 

oglišču govorila o »špičkah« oziroma o kotih. Že zelo hitro so vsi učenci začeli prepoznavati 

like in razlikovati med njimi, težave so imeli nekateri le s poimenovanjem likov (predvsem 

pravokotnika in kvadrata). Menim, da sem jim na ustrezen način skušala pomagati pri tem, saj 

sem v vsaki uri spodbujala učence, da so poimenovanja ponovili kar največkrat ter si tako 

zapomnili ime ter so ga bili nato zmožni samostojno priklicati iz spomina. Tudi učiteljica je 

bila podobnega mnenja, in sicer je zapisala: 

»Učne ure so bile izvedene na visoki strokovni ravni z uporabo najrazličnejših didaktičnih 

pripomočkov in načini dela, ki so učence pripeljali do zelo dobrega znanja – razlikovanja, 
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poimenovanja, prepoznavanja osnovnih geometrijskih likov (pravokotnik, kvadrat, krog in 

trikotnik) in pravilnega razvrščanja glede na lastnosti posameznega geometrijskega lika. 

Učni cilji (prepoznavanje in poimenovanje osnovnih geometrijskih likov) so bili v celoti 

doseženi, kar se je odražalo že pri samem sprotnem ponavljanju in utrjevanju, predvsem pa 

pri ocenjevanju znanja, kjer je vseh 23 učencev doseglo najvišji nivo znanja.« 

 

Pri ocenjevanju so vsi učenci naloge, povezane z liki, rešili pravilno, le dva učenca sta naredila 

napaki. En učenec je imel težavo s prepoznavanjem in razlikovanjem pravokotnika in kvadrata, 

drugi učenec pa je v nalogi, kjer je bilo v množico treba narisati manjkajoča lika (dva sta bila 

že narisana), narisal le po enega. Učenci so cilje tudi z drugačnim načinom dela, kot so ga 

vajeni, dosegli – pridobili so predstave o likih in usvojili osnovne geometrijske pojme. 

 

Tudi učne cilje pouka tujega jezika so učenci večinoma dosegli. Nekateri cilji so taki, ki jih 

učenci preko različnih aktivnosti v celotnem šolskem letu dosegajo postopoma (npr. se 

preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku, uporabljajo osnovne vzorce 

interakcije, preizkušajo zmožnosti izgovarjave, razvijajo strategije poslušanja in slušnega 

razumevanja itd.). Cilja, ki sta bila dosežena predvsem pri dveh urah pouka angleščine v 

povezavi z liki, sta besedno in nebesedno odzivanje na pogosto rabljene besede (poimenovanja 

likov) ter razvijanje govornega sporočanja v smislu poimenovanja likov v angleščini ter petja 

pesmi o likih. Čeprav je pouk v angleščini potekal le dve učni uri, sva se z učiteljico strinjali, 

da so se učenci veliko naučili. Na prvi pogled se je sicer zdelo, da po prvi učni uri učenci niso 

bili sposobni prepoznati likov, če so bili poimenovani v angleščini, kaj jih šele poimenovati 

sami. Vendar je bilo v drugi učni uri videti, da so si zapomnili pesem in nekatera poimenovanja 

(predvsem za krog in kvadrat). Tako je ob koncu druge učne ure večina učencev prepoznala 

like tudi v angleščini ter se ob tem ustrezno besedno ali nebesedno odzivala, približno četrtina 

učencev pa je tudi znala samostojno poimenovati geometrijske like v angleščini. V naslednjih 

dveh tednih sem pri pouku tujega jezika ob obravnavi drugih vsebin vključila tudi ponavljanje 

vsebin iz učnih ur o likih – vključila sem ponovitev pesmi Shapes Song ter v različne naloge 

vključila like (npr. obravnava števil do 20 – štetje likov na učnem listu). Učenci so si zelo dobro 

zapomnili refren pesmice, ki smo ga večkrat ponovili, ob tem smo tudi s ploski in tleski 

prikazali geometrijske like. Z uporabo z gibi podprtega učenja, ki je potekalo v območju 

bližnjega razvoja, so učenci usvojili matematične pojme, povezane z geometrijskimi liki, ter 

predvsem angleška poimenovanja zanje. Ob ponavljanju se je večina učencev pravilno odzivala 

na poimenovani lik (s ploski in tleski so ga prikazali ali ga pokazali na učnem listu). Pri tem se 

je izkazalo, da so si učenci pomagali med seboj tako, da so eden drugemu pokazali poimenovani 

lik, če drugi učenec ni razumel, za kateri lik gre, včasih so mu tudi v slovenščini povedali, kateri 

lik je bil poimenovan, opazovali so eden drugega, torej je velik pomen imela tudi interakcija 

med učenci samimi. Menim, da se je pri pouku angleščine še bolj izrazila ta pomoč oziroma 

sodelovanje med sošolci, saj je zaradi tujega jezika nekaterim učencem težje slediti pouku in 

jim pomoč sošolca (tudi že samo pogled na to, kaj on dela) veliko pomeni. Ob individualnem 

delu učencev (štetje likov) sem posamezne učence spraševala, katere like preštevajo, kako se 

imenujejo ter jim pomagala pri štetju. Približno polovica učencev je znala samostojno 

poimenovati krog in kvadrat, pravokotnik in trikotnik je znalo poimenovati približno pet 
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učencev. Zanimivo se mi zdi, da so si nekateri pri priklicu poimenovanj pomagali tudi tako, da 

so si v mislih hitro zapeli pesmico. 

 

VLOGA UČITELJA 

Menim, da sem vse učne ure vodila na način, ki je učencem omogočal samostojno odkrivanje 

in reševanje nalog ter lastno izgrajevanje znanja, kar zagovarja konstruktivizem in CLIL, ki ob 

tem omogoča tudi razvoj medosebnih odnosov ter s takim načinom poučevanja krepi učenčevo 

motivacijo in zaupanje v jezik in v predmet, ki se ga uči. Učencem nisem nikoli povedala 

odgovorov, zdi se mi dobro, da sem se na njihove napake odzvala tako, da sem ostale učence 

vprašala po mnenju o odgovoru ter jih spodbujala, da so svoje odgovore utemeljevali. S tem, 

da sem bila sama nevtralna in nisem s svojim odzivom izdala pravilnosti ali nepravilnosti 

odgovora, mi učenci niso več takoj verjeli vsega, kar sem povedala, ampak so uvideli, da morajo 

misliti s svojimi glavami in ne verjeti učitelju vsega, ker se tudi učitelj lahko moti. Zanimivo 

je, da je tudi učiteljica moje poučevanje in vodenje razreda videla na podoben način: 

»Učne ure je študentka vodila suvereno, zanimivo, z natančnimi navodili za delo v krogu, v 

skupini in za individualno delo. S svojim glasom in načinom podajanja snovi je otroke 

pritegnila, da so ji ves čas sledili in aktivno sodelovali. Z učenci je vzpostavila pozitivno 

komunikacijo, jim prisluhnila in jih spodbujala k dodatnemu razmišljanju. Če je kakšnem 

učenec ali skupina pri delu imela težave, je pomagala in jih skozi nalogo vodila tako, da so 

sami prišli do pravilne rešitve.« 

 

Zavedam se, da takšen način dela včasih traja dlje kot frontalni pouk s podajanjem vsebin in 

končnim reševanjem učbenika ali delovnega zvezka, vendar sem preko teh učnih ur spoznala, 

da je ta čas res dobro izkoriščen, saj učenci tako sami, s svojim tempom, pridejo do rešitve 

naloge, s tem pa dopolnijo že obstoječe predstave ter pridobivajo novo znanje. Znanje je tako 

trajnejše, kar se je videlo tudi pri teh učnih urah – učenci so namreč najprej spoznali določene 

matematične pojme, nato preko izzivov razširili svoje predstave o teh pojmih ter si sami 

izoblikovali znanje, ki jim je tudi pri utrjevanju snovi pomagalo. Dober primer trajnosti znanja 

je bilo dejstvo, da so učenci že v prvi učni uri preko dejavnosti razvrščanja pravokotnikov 

spoznali, da je lik ploskev in ne le sklenjena črta v obliki tega lika. Iz izkušenj (tudi učiteljica 

se je glede na svoje izkušnje strinjala s tem) vem, da učenci velikokrat med risanjem likov v 

prvem razredu sprašujejo, ali morajo like, ko jih s šablono narišejo, tudi pobarvati. Ker so ti 

učenci izkušnjo lika ter sklenjene črte v obliki lika preko dejavnosti pridobili sami in jim tega 

nisem le ustno razložila, v vseh učnih urah niti enkrat nisem dobila vprašanja, ali je potrebno 

like pobarvati. To kaže na veliko prednost tovrstnega načina poučevanja, ki vključuje 

problemske naloge, večjo interakcijo med učenci, učenje na lastnih napakah ter rokovanje s 

konkretnim materialom, saj na tak način učenci pridobljeno znanje znajo prenesti tudi na druge 

kontekste, kar je bilo vidno iz primera risanja likov. 
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V. ZAKLJUČKI 

 

Spoznavanje matematičnih vsebin in usvajanje matematičnih pojmov mora zaradi razvojne 

potrebe otrok potekati preko igre ter na zelo konkretni ravni. Le z dejavnostmi, ki so kratke, 

vključujejo veliko rokovanja s konkretnimi materiali, gibanje, vključevanje vseh čutil, se 

povezujejo z izkušnjami učencev in učencem predstavljajo izziv, bo prvošolec motiviran za 

učenje matematike. Tudi Milan Hejny je s svojimi načeli zagovarjal način poučevanja 

matematike, ki bi učence motiviral, da bi se z zadovoljstvom učili matematiko, bi jim omogočal 

delo v znanem okolju z vključevanjem izkušenj učencev, jim dajal primeren izziv, ob katerem 

bi učenci sami izgrajevali znanje ter znanja na različne načine povezovali, bi s spodbujanjem 

sodelovanja učencem omogočal tudi razvoj osebnosti, ne le pridobivanje znanja, ter bi učenci s 

pomočjo učitelja, ki naj bi predvsem vodil diskusije med učenci in usmerjal učence pri 

razmišljanju, začeli matematiko povezovati tudi z vsakdanjim življenjem. S takim 

povezovanjem, ki ga Hejny imenuje miselna shema, učenci lahko spoznavajo uporabnost 

matematike v vsakdanjem življenju, kar je eden od splošnih ciljev učnega načrta za predmet 

matematika. 

 

Zgodnje poučevanje tujega jezika ponuja veliko prednosti, med katerimi je glavna predvsem 

izpostavljenost jeziku, če je ta seveda redna in sistematična. Tudi večja odprtost za učenje 

jezikov, manj predsodkov pri učenju, velika želja po komunikaciji, večja sposobnost imitacije 

in sposobnost hitrega pomnjenja zaradi neobremenjenosti možganov, ki zaradi nedokončanega 

razvoja še niso strukturirani, omogočajo otroku do nekje desetega leta, da se jezika uči hitreje 

in lažje ter razvije bolj naravno izgovarjavo. V prvem razredu naj bi učitelji tako uporabljali 

različne dejavnosti, metode in oblike dela, ki bi učencem omogočili kar se da celostno usvajanje 

jezika. Dejavnosti naj bi po priporočilih vključevale gibanje, ples, pesmi in ritmične igre, 

zgodbe, igre, konkreten material ter naj bi se navezovale na izkušnje učencev. Pri tem je 

pomembno, da v pouk tujega jezika vključujemo vsebine nejezikovnih predmetov, ki jih sicer 

obravnavamo v prvem razredu. Na tak način so učenci med dejavnostmi pozorni predvsem na 

določeno nejezikovno vsebino, hkrati pa usvajajo jezikovne strukture tujega jezika. Tak način 

poučevanja, ki povezuje in dopolnjuje pridobivanje jezika in usvajanje drugih vsebin, podpira 

metoda, imenovana CLIL. 

 

Zaradi potrebe po bolj učinkovitem in smiselnem povezovanju na novo uvedenega pouka tujega 

jezika in nejezikovnih predmetov, sem na osnovi CLIL matrike (Coyle, Hood in Marsh, 2010), 

ki sem jo v prilagodila za namene te magistrske naloge, oblikovala model za povezovanje 

matematičnih vsebin s poukom tujega jezika. Model temelji na štirih kvadrantih, ki se 

razlikujejo glede na visoke ali nizke kognitivne oziroma jezikovne zahteve, ki jih dejavnost v 

učni uri ima. S sledenjem določenemu zaporedju med kvadranti lahko učitelji v vsaki učni uri 

načrtujejo dejavnosti, ki so miselno in jezikovno različno zahtevne. Model ponuja učiteljem 

eno od možnosti vključevanja različnih dejavnosti v vsako učno uro, kar učencem zaradi 

raznolikosti predstavlja večji izziv in motivacijo za sodelovanje, poleg tega omogoča 

načrtovanje dejavnosti na več taksonomskih ravneh. Učiteljem ponuja možnosti za povezovanje 

predmetov s tem, da določene metode in oblike dela, procesna znanja, dejavnosti ali didaktične 
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pripomočke uporabljajo pri različnih učnih urah. Model po drugi strani zahteva kar veliko 

načrtovanja, priprave na pouk in iskanja primerov različnih dejavnosti, ki bi bile učencem 

zanimive. Zahteva tudi učitelja, ki je pripravljen voditi učence tako, da jim odgovorov ne 

ponudi sam, ampak učencem pusti čas, ki ga potrebujejo, da sami izgrajujejo znanje ter ga 

povezujejo z že obstoječim, kar posledično pomeni trajnejše znanje in razvoj kompetenc, kot 

so sodelovanje, zmožnost samostojnega odločanja, zmožnost soočanja s problemskimi 

situacijami, zmožnost utemeljevanja in sprejemanja drugačnega mnenja itd. 

 

Cilj empiričnega dela je bil z matematično vsebino geometrijski liki preizkusiti in evalvirati 

učni pristop, ki je temeljil na oblikovanem modelu. Učne ure so potekale v slovenščini (pouk 

matematike) in v angleščini (pouk tujega jezika). Rezultati raziskave kažejo, da učenci po tem 

učnem pristopu dosegajo učne cilje obeh učnih predmetov na visoki ravni. Model z 

raznolikostjo učnih metod in oblik dela, z vključevanjem konkretnih (vsakdanjih) predmetov 

ter drugih didaktičnih pripomočkov, z vključevanjem problemskega učenja ter s povezovanjem 

učnih predmetov omogoča otrokom celostno spoznavanje in pridobivanje matematičnih 

pojmov ter hkratno učenje angleščine. Ugotovila sem, da učenci ob takem načinu poučevanja 

niso osredotočeni zgolj na jezikovne strukture tujega jezika, saj jih pridobivajo spontano s 

sodelovanjem v aktivnostih, ter da so pri pouku tujega jezika sproščeni in ne izražajo negativnih 

čustev zaradi nerazumevanja jezika. Ugotovila sem tudi, da matematični izzivi motivirajo 

učence, če so primerno predstavljeni ter so jih učenci sposobni rešiti. Pri tem je pomembno, da 

teh izzivov ni preveč, saj sem opazila, da je ponavljanje nekaterih matematičnih izrazov v vsaki 

učni uri nujno potrebno – poimenovanja likov so na primer precej abstrakten pojem, ki si ga 

prvošolec na konkretni stopnji razvoja težje zapomni. Kljub temu ni potrebno, da ponavljanje 

poteka na monoton način, ampak ga lahko na različne načine vključimo v dejavnosti tako, da 

bo učenec večkrat ponovil neko poimenovanje ter ga bo kasneje sposoben samostojno priklicati 

iz spomina, pa čeprav vsakič v drugačni aktivnosti. Glede povezovanja predmetov sem v 

raziskavi prišla do zaključka, da s povezovanjem nekateri učni predmeti »podpirajo« druge v 

tem smislu, da učencem omogočajo, da uporabijo pridobljena znanja nekega predmeta pri 

pouku drugega predmeta. Kar so se učenci v teh učnih urah naučili pri matematiki, jih je pri 

angleščini motiviralo do te mere, da so se počutili »varne«, uspešne oziroma zmožne sodelovati 

pri dejavnostih, kljub temu da je bila celotna terminologija zanje nova, angleške besede za like 

pa povsem nove. 

 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje vidim v preizkušanju modela pri drugih učnih predmetih, 

kar bi pomenilo še več primerov dobre prakse povezovanja učnih predmetov. Pri tem je 

pomembno, da kot učitelji na model gledamo odprto, da nismo omejeni z izvajanjem podobnih 

dejavnosti in da iščemo drugačne izzive. Na področju zgodnjega poučevanja tujega jezika sem 

z oblikovanjem modela ter z izvedbo učnih ur še bolj pripomogla k temu, da bi bil tuji jezik 

razumljen kot komunikacijsko orodje in da bi poučevanje po priporočilih učnih načrtov 

potekalo preko obravnave nejezikovnih vsebin ter na način, ki je podoben učenju maternega 

jezika. Na področju matematike sem ob upoštevanju didaktičnih načel poučevanja matematike 

in z oblikovanjem modela učiteljem ponudila možnost, kako predstaviti matematične pojme v 

tujem jeziku, kakšne dejavnosti izbrati v določenem delu obravnave in kako z vključevanjem 

matematičnih vsebin v pouk tujega jezika povezati oziroma dopolnjevati ure matematike.  
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PRILOGA 2: Priprava za 6. učno uro v angleščini 

 

Teacher: Laura Koren Subject: English 

Grade: 1. Date: 14 April 2016 Lesson no.: 6 

Topic: Geometric shapes and use of geometric tools 

Unit: Shapes are everywhere 

Teaching techniques: discussion, working with concrete materials, demonstrating 

Interaction patterns: whole-class, group work, individual work 

Aims of the lesson: 

Students: 

 respond verbally (name the geometric shapes) or non-verbally (physical response) 

to what they hear or see, 

 get to know original texts in a foreign language (My very first book of shapes story), 

 develop phonological awareness of the English language sound system and test their 

abilities of pronunciation, intonation and rhythm of the language,  

 develop listening comprehension strategies (understanding of the instructions), 

 develop basic communicative skills (sing the song Shapes Song, name geometric 

shapes), 

 

 recognize, name and describe basic geometric shapes in everyday situations 

(objects) and in mathematical contexts (models), 

 use geometric tools (stencil rulers) to draw geometric shapes, 

 sort objects according to one feature. 

Resources and teaching aids: 

poster (4 shapes), recording of the song Shapes Song 

(https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo), pictures from the song Shapes Song, 

flashcards with four shapes, book My very first book of shapes (by Eric Carle), a hula hoop, 

shape tiles, stencil rulers, a worksheet (recognizing geometric shapes in everyday objects, 

pictures taken from http://cleverlearner.com/shapes/circle-shape-activity.html) 

References: 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Program osnovna šola. Tuji jezik v 1. razredu. Neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. 

(2013). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Notes: Most of the activities (except for working with the worksheet) take place in a circle 

in front of the blackboard. The teacher speaks English the whole lesson. 

 

NO. TIMING ACTIVITIES 

1 10 min 

We greet each other by singing the song Hello. I ask some students 

how they are feeling (How are you?). 

I put the students into 5 groups. Each group gets a set of pictures of 

different objects (pictures are from the song Shapes Song). Students 

https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo
http://cleverlearner.com/shapes/circle-shape-activity.html
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sort the pictures into groups according to the shape of the objects. 

When they finish the task, I play the song Shapes Song 

(https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo), in which the 

geometric shapes and the objects from the sorting are shown. Students 

check if their sorting was done correctly and name the objects with my 

help. 

We sing the chorus of the song Shapes Song. While singing I give 

flashcards (each flashcard has one geometric shape on it) to four 

students and they hold them so everyone can see the shapes. When the 

name of one shape is mentioned in the chorus of the song we point to 

the flashcard with that shape. We sing the chorus several times. First, I 

point to the flashcards while singing and then I only sing the chorus 

and children have to point to the correct shape by themselves. I also 

give the flashcards to other students while singing, so students have to 

be careful to look for the correct shape and point to it. 

2 15 min 

I put the poster (4 shapes) on the blackboard. I introduce the story My 

very first book of shapes and encourage students to find objects that 

are the same shape as geometric shapes (I only use the following 

shapes: a circle, a square, a triangle, a rectangle). When we name the 

shapes in the story, we also repeat the movements for each shape with 

claps and finger snaps (a rectangle – one clap to each knee and two 

finger snaps high above the head; a square – one clap to each knee and 

two finger snaps in front of the chest; a circle – rounding arms from 

down up and clapping above the head; a triangle – one clap to each 

knee and one clap in front of the chest). 

We repeat the names for each shape many times and to make it more 

interesting, we use different sounds and different ways of pronouncing 

the words (e. g. we pronounce the word rectangle slowly, faster, with 

high/low voice, with anger, with stressing part of the word etc.). 

Then I name one shape, the students have to repeat the word after me 

and show the shape with their bodies (e. g. they can make a circle with 

their arms or a triangle with putting one feet to the knee of the other 

leg etc.). 

3 10 min 

I put the poster (4 shapes) off the blackboard and put the hula hoop in 

the middle so all children can see it. In the hula hoop, I put 3 shapes 

(tiles) and ask the students which shapes are there and which shape is 

missing so there will be four different shapes in the hula hoop. I repeat 

the exercise in different ways – I put only one or two shapes in the 

hula hoop or I ask one student to put some shapes in the hula hoop and 

another student has to find the missing shape/-s. 

Then we play the game »I spy with my little eye«. I choose an object in 

the class and say the shape of the object (e. g. I spy with my little eye 

something in the shape of a circle). Students try to guess what the 

https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo
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chosen object is by naming it or showing it in the classroom. If they 

have problems guessing, I help them by saying the colour of the object 

or its location. I repeat the exercise several times. 

4 10 min 

Students sit down to their places and prepare their notebooks and 

coloured pencils. First, they draw all four shapes with stencil rulers in 

their notebooks according to my instructions (e. g. Draw a blue 

triangle). We sing the chorus of the song Shapes Song once again and 

children show the shapes in their notebooks when we name them in 

the song. Then I give them worksheets with everyday objects. 

Children listen to my instructions and colour the objects that are in a 

certain shape with certain colour (e. g. Find things that are in the 

shape of a circle. Colour them red). 
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PRILOGA 3: Priprava za 8. učno uro v angleščini 

 

Teacher: Laura Koren Subject: English 

Grade: 1. Date: 19 April 2016 Lesson no.: 8 

Topic: Geometric shapes and use of geometric tools 

Unit: Shapes 

Teaching techniques: discussion, working with concrete materials, demonstrating 

Interaction patterns: whole-class, group work, individual work 

Aims of the lesson: 

Students: 

 respond verbally (name the geometric shapes) or non-verbally (physical response) 

to what they hear or see, 

 develop listening comprehension strategies (attentive listening, understanding of the 

instructions), 

 develop basic communicative skills (sing the song Shapes Song, name geometric 

shapes), 

 test themselves in spontaneous communication in a foreign language (role-play), 

 use basic patterns of social interaction (non-verbal support, e. g. body language, 

gestures) and language indicators of social relation (greetings), 

 

 recognize, name and describe basic geometric shapes in everyday situations 

(objects) and in mathematical contexts (models), 

 read a grid or a table correctly, 

 get to know different strategies of solving problems. 

Resources and teaching aids: 

poster (4 shapes), PowerPoint slides (hidden shapes, shadow picture), recording of the song 

Shapes Song (https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo), shape tiles, five-by-five 

grid (numbers 1–5 and 5 colours), dice (with pictures of shapes), flashcards with four 

shapes 

References: 

Program osnovna šola. Matematika. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Program osnovna šola. Tuji jezik v 1. razredu. Neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. 

(2013). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Notes: The teacher speaks English the whole lesson. 

 

NO. TIMING ACTIVITIES 

1 10 min 

We greet each other by singing the song Hello. 

I show the students some hidden shapes using PowerPoint slides. 

While I gradually uncover each shape, students guess which shape is 

hidden. They can name the shapes or show them with movements if 

they can’t remember the name of some shape. Then I show them a 

https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo
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shadow picture of a robot that consists of different shapes. Students 

have to say which shapes make the picture. I encourage them to think 

about different possibilities of which shapes can build a certain part of 

picture (e. g. rectangle shadow can be one rectangle or even two 

squares put together). 

2 10 min 

We repeat the song Shapes Song. First, I play the recording of the song 

(https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo). I stop the 

recording each time when there is a question in the song (Where's the 

…?). I ask students to answer the question by showing or naming the 

correct object in the recording. Then, we sing the chorus of the song 

several times – first slowly and then faster. While singing in the 

chorus we show shapes with movements (claps and finger snaps) and 

then we point to the correct flashcard (I give some students the 

flashcards while singing). 

We play a version of the game »Fruit salad«. Students sit in a circle 

and each student gets one shape tile. I name one shape (e. g. Circles, 

change places) and all students with that shape tile have to change 

places. We repeat this game a few times. Then students give their 

shape to their neighbour on the right and get a new shape tile from 

their left neighbour. We play the game again. At the end I also use 

more difficult instructions for this game – e. g. all students that have a 

circle or a square have to change places, all students that don’t have a 

circle have to change places etc. I adapt the level of difficulty of the 

instructions to students and their abilities. 

3 10 min 

I present five-by-five grid with numbers 1–5 on one side and 5 colours 

on the other side to the students. I put some shapes (tiles) in the grid 

and demonstrate how to read where a certain shape in the grid is (e. g. 

A square is in (field) red 4). I move the shapes to other squares in the 

grid and ask the questions. Students (with my help if needed) form 

sentences describing the location of the shape in the grid. 

4 15 min 

The last task is a role-play activity where students take the identities of 

one shape and become that shape. First, I give flashcards with four 

shapes to four students in a way that other students don’t see which 

shape each student got. Those four students stand in different parts of 

the classroom and represent the homes of each shape. Other students 

throw the dice to become one shape. Each student throws the dice and 

names the shape that is on the upper side of the dice. He presents 

himself as that shape (e. g. Hello, I am a triangle.). Then he goes to 

one of the four students (that represent a home to one shape) and 

presents himself (Hello, I am a triangle. Who are you?). The student 

with the hidden flashcard answers him and if they represent the same 

shape, they stay together, otherwise the student goes to other three 

students with hidden flashcards and finds his home. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo
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