
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreja VIDERVOL 

 

 

STALIŠČA UČITELJEV DO USTVARJALNEGA POUČEVANJA 

MATEMATIKE V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



 

  



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreja VIDERVOL 

 

 

STALIŠČA UČITELJEV DO USTVARJALNEGA POUČEVANJA 

MATEMATIKE V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

Mentorica: doc. dr. Vida Manfreda Kolar 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2017 



 

 

 



Vidervol, A. (2017). Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pef UL. 

 

ZAHVALA 

 

Iskrena hvala Vam, spoštovana mentorica, za spodbude in pomoč pri ustvarjanju magistrskega 

dela. Z Vami je bila ta pot veliko lažja, saj ste me s svojo odzivnostjo, napotki in dobro voljo 

popeljali do naslednje stopničke v mojem življenju.  

 

Za spodbude, pomoč in podporo sem izjemno hvaležna tudi svoji mami Mariji, očetu 

Marjanu, sestri Maji in nečakinji Taji.  

 

Posebna zahvala gre tudi najboljšemu fantu Klemenu, ki mi je prav tako stal ob strani, mi 

pomagal in svetoval. 

 

 

Včasih je edina beseda, ki jo lahko rečemo le HVALA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vidervol, A. (2017). Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pef UL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vidervol, A. (2017). Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pef UL. 

 

POVZETEK 

 

Ustvarjalnost je mogoče najti na vsakem koraku. Mnenje mnogih ljudi je, da je ravno 

matematika tista, ki je manj ustvarjalna ali pa je sploh nimajo za ustvarjalno, saj temelji na 

pravilih in zakonih. Vendar temu ni tako. V magistrskem delu smo našteli in opisali nekaj 

primerov, ki dokazujejo, da je pouk matematike lahko še kako ustvarjalen in zabaven.  

Tudi poučevanje je ustvarjalni proces. Učitelju omogoča razviti različne pristope za različne 

učence. Pri tem je vloga učitelja bistvenega pomena, saj je pobudnik za ustvarjalno 

poučevanje.  

V magistrskem delu smo natančneje opredelili ustvarjalnost. Gre za zelo širok pojem, zato bi 

ga težko strnili v eno samo definicijo. Opisali smo merila in pogoje, ki so potrebni za 

ustvarjalnost, pozitivne učinke ustvarjalnega poučevanja ter navedli nekaj težav, zaradi 

katerih je ustvarjalno poučevanje oteženo.   

V empiričnem delu je prikazana analiza 8 intervjujev z učiteljicami razrednega pouka, ki 

poučujejo v 5. razredu osnovne šole. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako učitelji 

vključujejo ustvarjalne pristope v pouk matematike v 5. razredu osnovne šole ter kakšna 

stališča imajo učiteljice 5. razredov do ustvarjalnega poučevanja matematike.  

Rezultati so pokazali, da večina učiteljic poučuje matematiko z internetnimi pripravami, ki jih 

ponudijo založbe. V njih je nekaj ustvarjalnih nalog, vendar menimo, da poučevanje ni 

ustvarjalno, saj ne gre za lastne ideje in ustvarjalne pristope učiteljic. Ustvarjalne pristope 

vključujejo v pouk matematike, vendar jih ne vnašajo v priprave. Ustvarjalnost se pri pouku 

matematike pojavi tudi spontano, ko sta radovednost učencev ter njihova notranja motivacija 

glavna pobudnika za odpiranje novih matematičnih problemov. Ugotovili smo tudi, da 

učiteljeva delovna doba ne vpliva na uporabo ustvarjalnih pristopov, saj so bistvenega 

pomena občutek samozavesti in kompetentnosti, pozitivne izkušnje matematike iz otroštva, 

dodatna izobraževanja in usposabljanja ali pa jim je ta predmet osebnostno najbližji. 

Učiteljice si zelo široko razlagajo pojem ustvarjalnega poučevanja, saj se nanaša na vsa 

področja človekovega delovanja. Ustvarjalne pristope vključujejo na različne načine, 

uporabljajo pa predvsem tiste, ki jim najbolj ustrezajo in so jih v preteklosti že preizkusile. 

Poslužujejo se različnih oblik in metod dela, reševanja besedilnih nalog, reševanje problemov 

iz vsakdanjega življenja, uporaba različnega didaktičnega materiala in didaktičnih iger. 

Najpogosteje ga uporabijo, ko ponavljajo ter utrjujejo snov. Predstavljene so tudi priprave, ki 

so dopolnjene z našimi ustvarjalnimi idejami. Matematika ni najljubši predmet vseh učiteljev, 

zato smo njihova močna področja medpredmetno povezali z matematično temo, da bi jih 

spodbudili k ustvarjalnemu poučevanju.  

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: ustvarjalnost, poučevanje, učilnica, učni tipi, divergentno mišljenje, 

matematika 
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Teachers' Attitudes to Creative Teaching of Mathematics in the 5th Grade of Primary 

School 

 

SUMMARY 

 

Creativity can be found everywhere we look. Nevertheless many people think, that 

mathematics the least creative is, or not at all, given the fact, that it is based on rules and facts. 

In reality, that is not the case. In this master's thesis we have listed and described some 

examples, which prove, that teaching mathematics can be very creative and entertaining. 

 

Teaching itself is a creative process. It allows the teacher to develop different approaches 

towards different students. In this regard, the role of the teacher is essential, as he is the 

initiator of creative teaching.  

 

In this master's thesis we have defined crativity more precisely. It is a very broad concept and 

therefore impossible to define with one simple definition. We have described the criteria and 

conditions needed for creativity, the positive effects of creative teaching, and stated some of 

the problems that make creative teaching difficult.  

 

The empirical part shows an analasys of 8 interwievs with teachers who teach the fifth grade 

of elementary school. The purpose of the research was to find out how teachers include 

creative approaches in mathematics lessons in the 5th grade of the elementary school, and 

what is the position of  those teachers towards the creative teaching of mathematics.  

 

The results have shown, that the majority of the teachers use the internet preparations to teach 

mathematics, that are offered by publishing houses. They contain creative tasks, that are 

belived not to be very effective, as the tasks are not ideas of individual teachers and their 

individual approach. Teachers include creativity in their classes, but they don't write them into 

their preparations. It often occurs spontaneously, when pupils' curiosity and their inner 

motivation are the main initiators for solving new mathematical problems. We also found out, 

that teachers' years of sevice don't affect the use of creative approaches, since the self-

confidence and competence are essential for teaching, together with positive experiences with 

mathematics from childhood, additional education and training or simply personal preference 

for mathematics. Teachers interpret the concept of creative teaching very widely as it relates 

to all areas of human activity. Creative approaches are incorporated in a variety of ways, 

using primarily those that are best suited for them and have been tested in the past. They 

employ various forms and methods of work, solve textual tasks, solve problems from 

everyday life, use different didactic material and didactic games. Creativity is mostly used 

when refreshing the subject matter. The thesis also includes preparations, that have been 

complemented with our creative ideas. Mathematics isn't exactly the most popular subject, 

even amongst teachers, so we have linked their all their strong domains with the mathematical 

theme in order to encourage them to create creative teaching. 

 

 

 

Keywords: creativity, teaching, classroom, learning types, divergent thinking, mathematics 
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1 UVOD 

 

Ustvarjalnost je pomemben del našega vsakdana. Kako se ta odraža, je odvisno od naše 

osebnosti, temperamenta, močnih področij ter okolja, v katerem živimo in delujemo. Brez 

ustvarjalnosti življenje ne bi bilo mogoče. Kaj bi bilo brez naše iznajdljivosti, radovednosti in 

ustvarjalnosti, je zgolj retorično vprašanje, ki si ga lahko zastavimo.  

Je matematika predmet, ki je lahko ustvarjalen? Nekaterim učiteljem se zdi to nemogoče. Če 

pa se samo ozremo okrog sebe, lahko opazimo pestro paleto matematičnih nalog, izzivov, 

vzorcev in problemov. In ravno učitelji v šoli imajo to odgovornost, da učencem omogočijo in 

jim ponudijo različne izzive ter vire, ki bodo njihovo ustvarjalnost spodbudili in jim ob tem 

omogočali, da kritično razmišljajo. Samo upati si morajo izvesti pouk na drugačen način. 

V teoretičnem delu bom opredelila pojma ustvarjalnost ter ustvarjalna matematika in opisala 

pogoje, ki so potrebni za ustvarjalnost. Predstavila bom različne načine ustvarjalnega 

poučevanja, katere pozitivne učinke prinese takšen način poučevanja ter do katerih težav 

lahko pride pri ustvarjalnem poučevanju. Pregledala bom tudi, v kolikšni meri se ustvarjalnost 

pojavi v učnem načrtu za matematiko in navedla nekaj primerov aktivnosti, ki jih lahko 

uporabimo pri ustvarjalnem poučevanju matematike v 5. razredu osnovne šole. V priprave 

učiteljev sem želela vnesti nove ideje ustvarjalnih pristopov ter jih tako spodbuditi k 

ustvarjalnemu poučevanju. Celotna raziskava mi je bila velik izziv, saj sem ob tem 

potrebovala veliko vztrajnosti, da sem pridobila osem učiteljev za intervju o ustvarjalnosti. 

Veliko učiteljev se je te besede ustrašilo, saj so mislili, da niso ustvarjalni in so zato zavrnili 

sodelovanje v raziskavi ali pa so rekli, da ne pišejo svojih priprav in uporabljajo internetne 

priprave. Tudi to je bil zanimiv podatek za našo raziskavo.   

Zanimalo me je, kakšna stališča imajo učitelji do novih idej ustvarjalnega poučevanja, ki sem 

jih vnesla v njihove priprave, saj so oni tisti, ki so neposredno vključeni v vzgojno-

izobraževalni proces in imajo na tem področju največ izkušenj. V empiričnem delu bom 

predstavila rezultate kvalitativne raziskave, v kateri sem opravila 8 intervjujev z učiteljicami 

razrednega pouka, ki poučujejo v 5. razredu osnovne šole. Prosila sem jih, da mi povedo, 

kakšna so njihova stališča do uporabe ustvarjalnih pristopov pri pouku matematike, na kakšne 

načine jih uporabljajo ter kakšne učinke opažajo pri učencih z uporabo različnih ustvarjalnih 

pristopov.  Prav tako pa sem želela s pestrim naborom seznaniti učitelje, jim jih predstaviti ter 

spodbuditi, da bi ustvarjalne pristope uporabljali tudi sami v razredu pri različnih predmetih, 

še posebej pri matematiki.  
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I. TEORETIČNI DEL 

2 USTVARJALNOST 

 

Pojem ustvarjalnosti bi težko opredelili v eni sami definiciji, saj je zelo širok in si ga vsak 

lahko razlaga drugače. M. Briggs in S. Davis (2008) sta v svojem delu navedli nekaj primerov 

asociacij študentov in učencev o ustvarjalnosti. Zanimivo je, da jih je veliko pomislilo na 

umetnost, umetnike in njihove umetnine, glasbo, ples ter dramo. Le nekateri so navedli 

miselne sposobnosti in zmožnost, da o idejah ali dogodkih razmišljaš drugače. M. M. Blažič 

(2003) natančneje opredeli ustvarjalnost kot miselni proces, pri katerem posameznik ustvarja 

nove ideje ali poustvarja novo celoto iz že obstoječih idej.  

Vsak človek je lahko ustvarjalen na katerem koli področju (Amabile, 1996). Liljedahl in 

Sriraman (2006) pravita, da ustvarjalno matematiko lahko opredelimo kot zmožnost 

produciranja originalnih idej oz. izdelkov, ki razširijo nabor znanja in že obstoječih idej; 

zmožnost odpiranja novih vprašanj za ostale matematike; proces, katerega rezultat je nekaj 

novega, neobičajnega; zmožnost obravnave problema iz drugega zornega kota. 

Ob pregledu literature smo zasledili več opredelitev pojma ustvarjalnosti, spodaj je naštetih 

nekaj izmed njih: 

• ustvarjalnost je neke vrste mentalna (duševna) aktivnost, ki se dogaja v glavah ljudi, 

pri čemer je pomembna interakcija med mislijo osebe in socialno-kulturnim okoljem 

(Csikszentmihalyi, 1997, str. 23); 

• ustvarjalnost je produkt človekove aktivnosti in njegove osebnosti kot celote, 

razmišljanje na nove, drugačne načine, iskanje novih poti, odkrivanje originalnih ter 

hkrati uporabnih stvari (Bodimo ustvarjalni – kaj pravzaprav je ustvarjalnost?, b. d., 

dostopno na http://kakosi.si/wp-content/uploads/2013/10/Ustvarjalnost.pdf); 

• ustvarjalnost je lastnost oz. značilnost ustvarjalnega, človeška ustvarjalnost, 

ustvarjalnost igralca, pisatelja, miselna, tehnična ustvarjalnost, umetniška 

ustvarjalnost, filmska, glasbena ustvarjalnost (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 

1975); 

• ustvarjalnost je spreminjanje obstoječega, preseganje danih okvirjev (Pečjak, 1987); 

• ustvarjanje je neke vrste srečno naključje (de Bono, 1968, v Blažič, 2003); 

• ustvarjalnost je »miselni proces ustvarjanja novih idej ali poustvarjanja nove celote iz 

idej, ki že obstajajo« (Blažič, 2003, str. 6); 

• ustvarjalnost je nekaj novega, boljšega, nekaj, kar še ne obstaja (Jurman, 2004); 

• ustvarjalnost je razcvet človekovih možnosti in moči (Pečjak, 1987); 

• ko ustvarjamo, uporabljamo ustvarjalne metode, kot je npr. »brainstroming« (Osborn, 

1957, v Blažič 2003); 

• ustvarjalnost vključuje spreminjanje načina početja stvari ali razmišljanja, je ravnanje, 

ideja ali produkt, ki spremeni že obstoječe področje ustvarjanja (domeno) ali pa jo 

spremeni v nekaj novega (Csikszentmihalyi, 1997). 

Če poskušamo pojem ustvarjalnosti strniti v eno poved, bi jo lahko definirali kot duševni 

proces, s katerim posameznik ustvarja nove ideje ali ustvari novo celoto iz že znanih idej 

(Turnšek; v Zidar Gale, 2002). 

Ustvarjalnost je torej pomemben dejavnik pri spodbujanju inovativnosti in oblikovanju novih 

idej, kar pa je zelo pomembno za posameznikov trajnostni razvoj. Amabile (1996) pravi, da je  

vsak človek z normalnimi sposobnostmi lahko ustvarjalen na katerem koli področju. Na 

http://kakosi.si/wp-content/uploads/2013/10/Ustvarjalnost.pdf
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pogostost in stopnjo ustvarjalnega vedenja pa pomembno vpliva socialno okolje, v katerem 

posameznik deluje.  

Csikszentmihalyi (1997) v svojem delu opredeli dve vrsti ustvarjalnosti: 

• »little C« (ustvarjalnost z malo začetnico): ta se navezuje na vsakodnevno 

ustvarjalnost, npr. kako si uredimo stanovanje; 

• »big C« (Ustvarjalnost z veliko začetnico): gre za ustvarjalno razmišljanje višje 

stopnje, ta pripelje ljudi do izjemnih dosežkov, npr. izum zdravil. 

 

Ključni elementi ustvarjalnosti so (Desailly, 2012): 

• ustvarjanje novih idej, 

• uporaba veščin in idej v različnih kontekstih,  

• izhajati iz idej drugih ali njihovih izhodišč ter jih nadgrajevati ali prilagoditi, 

• sporočanje idej na zanimive in raznolike načine, 

• združevanje različnih idej, da ustvarimo nekaj novega, 

• ustvarjanje teži k zastavljenim ciljem, 

• spremljanje in vrednotenje ustvarjanja,  

• prilagajanje in izboljšanje ustvarjanja. 

Na prvi pogled bi lahko iz zgornjih opredelitev rekli, da je pojem ustvarjalnosti vezan na 

posameznikov um in razum, vendar Fromm (2003) pravi, da so pri tem pomembni tudi drugi 

dejavniki, kot sta npr. posameznikov temperament in značaj (Bodimo ustvarjalni – kaj 

pravzaprav je ustvarjalnost?, b. d., dostopno na http://kakosi.si/wp-

content/uploads/2013/10/Ustvarjalnost.pdf).  

Naj izpostavim še nekaj mitov o ustvarjalnosti (Scottich Executive, 2000, v Briggs in Davis, 

2008, str. 2), za katere bomo v nadaljevanju dokazali, da ne držijo. 

Mit 1: Ustvarjalnost je pomembna samo na nekaterih področjih človeškega delovanja.  

Mit 2: Proces ustvarjalnosti se sproži sam in pade kot strela z jasnega.  

Mit 3: Ustvarjalni ljudje so posebni, drugačni od ostalih in so na nek način čudni.  

Ustvarjalnosti ni brez ustvarjalca – osebe, katere mišljenje ali dejanje spremeni področje 

delovanja ali pa ustanovi novo (Csikszentmihalyi, 1997). Ustvarjalen je lahko vsakdo, ker gre 

za spretnost, ki jo imamo vsi in se jo lahko naučimo (Starbucks, 2012). 

Nekateri strokovnjaki zagovarjajo, da se ustvarjalnost lahko meri, po drugi strani pa Trstenjak 

(v Pečjak, 1987) iz dveh razlogov to zanika. Trdi, da so v testih problemi podani in se 

ustvarjalnost kaže v njihovem odpiranju in da je ustvarjalnost spontan proces, ki ga ne 

moremo priklicati na ukaz. Naloge pri testih zahtevajo le odgovore na vprašanja ali probleme. 

Tudi po Getzelsu bistvo ustvarjalnosti ni v reševanju, ampak v postavljanju ali odpiranju 

vprašanj oz. problemov (Pečjak, 1987). Ustvarjalnost bi se lahko merila v testih, ki bi temeljili 

na postavljanju ali odpiranju vprašanj oz. problemov, vendar takšni testi ne obstajajo (prav 

tam).  

Testi ustvarjalnosti, ki jih poznamo sedaj, temeljijo na:  

• veljavnosti, 

• zanesljivosti: ob večkratnem merjenju istih oseb v podobni situaciji dobimo podobne 

rezultate. Tukaj velja pripomniti naslednje: ustvarjanje je močno odvisno od  

pripravljenosti, motivacije, razpoloženja in tudi drugih subjektivnih dejavnikov,  

• in objektivnosti. 

http://kakosi.si/wp-content/uploads/2013/10/Ustvarjalnost.pdf
http://kakosi.si/wp-content/uploads/2013/10/Ustvarjalnost.pdf
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Zanje je značilno, da dopuščajo več odgovorov, včasih tudi neomejeno (Pečjak, 1987). 

3 MERILA IN POGOJI ZA USTVARJALNOST 

 

Pečjak (1987) izpostavlja štiri pogoje, ki so potrebni za ustvarjalnost, to so:  

• FLUENTNOST: sposobnost odkrivanja velikega števila idej, 

• FLEKSIBILNOST: spodobnost odkrivanja različnih idej, 

• ORIGINALNOST: sposobnost odkrivanja novih in nenavadnih idej, 

• ELABORACIJA: sposobnost natančne izdelave ideje oz. njenega posredovanja 

drugim. 

Primer fluentnega in originalnega odgovora: 

Kako bi izdelali stojalo za mobilni telefon? 

Fluentni odgovori: ogrodje iz kartona, plastelina, gline, plastenke, kartonastega 

tulca, tekstilne pene, aluminijaste folije, lego kock, kovine, mehke žice, plastičnih 

kartic in lepila. 

Originalni odgovori: s pomočjo dveh ščipalk za papir; s pomočjo elastike in 

plastenke; iz zamaška. 

Nekdo ima lahko ogromno idej o tem, kako bi izdelal stojalo za mobilni telefon (fluentnost). 

Če pogledamo zgornji primer, gre za običajne primere, ki so si med seboj podobni oz. 

sorodni, spreminja se le vrsta materiala. Nekdo drug pa bo naštel le nekaj primerov, ki pa se 

nam zdijo nenavadni, zanimivi in ustvarjalni (originalnost). Originalni so tisti odgovori, ki se 

v neki množici najredkeje pojavijo oz. se pojavijo samo enkrat. Po navadi veljajo tudi za bolj 

duhovite (Pečjak, 1987). Najbolj zanesljivo ter veljavno merilo ustvarjalnosti je izvirnost oz. 

originalnost (prav tam).  

 

Ustvarjalnost se razvije v sosledju petih faz (Evans in Russell, 1992): 

I. PREPARACIJA: delovna faza, v kateri zbiramo podatke in spoznavamo problem; 

II. FRUSTRACIJA: faza, ki se pojavi, ko problema ne moremo rešiti; 

III. INKUBACIJA: zavestno in nezavedno delo na ideji, hlastanje za novimi idejami; 

IV. ILUMINACIJA: mislec nenadno spozna rešitev, »aha« doživetja; 

V. IMPLEMENTACIJA: izpeljava ideje in preverjanje rešitve. 

Nekateri fazo frustracije pri tem procesu izpustijo, ker jim nezmožnost reševanja problemov 

predstavlja oviro za ustvarjalno mišljenje. Vendar temu ni tako. Velikokrat so ravno napake 

oz. neuspehi tisti, ki nam dajo spodbudo in zagon za nadaljnje ustvarjanje. Tudi Sims (Boaler, 

2016) izpostavi, da so napake del ustvarjalnega procesa, življenja nasploh ter imajo veliko 

vrednost. Ena izmed vlog učitelja je tudi ta, da spremeni mnenja učencev o napakah in 

napačnih odgovorov pri matematiki. To lahko naredi tako, da učenci izberejo svojo najljubšo 

napako (vezana na koncept, ne na napačen izračun) in se potem o njej pogovarjajo, zakaj je do 

nje prišlo. Boaler (2016) pojasni, da naši možgani takrat rastejo.  

Pri ustvarjalnem mišljenju sta zelo pomembna tako divergentno kot tudi konvergentno 

mišljenje, saj se pri razvijanju le-tega med seboj prepletata. Vsi zgoraj navedeni faktorji 

spodbujajo divergentno mišljenje in so podlaga za ustvarjalnost (Pečjak, 1987). Pri 

ustvarjalnem mišljenju Gulford bolj poudarja vlogo divergentnega mišljena kot 
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konvergentnega mišljenja, saj je naravnano k produkciji novih, različnih ter uporabnih rešitev 

in nas ne pripelje do pričakovanih rešitev (prav tam).  

Csikszentmihalyi pravi (1997), da je v podjetju, ki je bolje strukturirano, bolj osredinjeno ter 

bolj dostopno, večja verjetnost, da bo prišlo do ustvarjalnih novosti. Enako situacijo lahko 

prenesemo v šolske učilnice in šolo nasploh. Učitelj mora pouk skrbno načrtovati in 

organizirati, da učencem zagotovi okolje, ki bo spodbudilo njihovo ustvarjalno razmišljanje.  

Učitelji so najpomembnejši vir za učence in lahko ustvarjajo zanimivo, bogato okolje, 

spodbujajo učence in zbirajo naloge, ki v učencih vzbujajo zanimanje in radovednost (Boaler, 

2016).  

Avtorica Jo Boaler (2016) izpostavi 5 »C-jev«, ki so pomembni pri pouku matematike: 

• Curiosity (radovednost), 

• Connection making (povezovanje), 

• Challenge (izziv), 

• Creativity (ustvarjalnost), 

• Collaboration (sodelovanje). 

Izpostavi tudi naslednje pogoje, s katerimi lahko učitelj izboljša ter poglobi učenje učencev: 

• ponudimo jim odprte naloge, 

• ponudimo jim priložnost za razmišljanje o problemu, 

• sprašujemo o problemu preden predstavimo metodo, 

• dodamo vizualno komponento in vprašamo učence, kako oni gledajo na 

matematiko, 

• spodbudimo jih, da so kritični do problemov, 

• vsem učencem ponudimo probleme višjega nivoja, 

• učimo jih skupinskega dela (heterogene skupine), 

• zmanjšamo ali spremenimo domače naloge. 

 

Sternberg (b. d) poudarja, da ustvarjalnost zajema več različnih vidikov, to so: sposobnosti, 

znanje, stil razmišljanja, osebnostne lastnosti, (notranja) motivacija in okolje. Posameznik ima 

lahko v sebi ustvarjalno plat, vendar je le-ta brez lastne volje, tveganja in okolja, ki mu 

zagotavlja podporo za ustvarjalnost, lahko zatrta. Še posebej v šoli je pomembno, da učitelji 

zagotovijo takšno okolje,  ki učencem daje možnost ustvarjanja in doseganja uspehov. Ravno 

tako ima lahko posameznik ustvarjalen odnos, ampak brez sposobnosti ustvarjanja ne bo v 

polni meri pokazal svojega ustvarjalnega potenciala. Učiteljeva in učenčeva ustvarjalnost sta 

neposredno povezani, zato mora biti učitelj sposoben prepoznati učenčevo motivacijsko 

usmerjenost, predznanje, njegove interese, razvojno-psihološke ter učne potrebe. Le tako bo 

učinkoviteje prispeval k ustvarjalnosti učencev (Juriševič, b. d.). Na nekaterih bo učiteljevo 

ustvarjalno poučevanje pustilo pečat in bodo razvijali njihove sposobnosti, na nekaterih 

učencih pa ne. Učiteljevo ustvarjalno poučevanje je zgolj predpogoj za učenčevo razvijanje 

sposobnosti. Robinson (2006) v svojem videu poudarja, da bi morala biti v šoli ustvarjalnost 

enako pomembna kot opismenjevanje, saj nam ustvarjalcev v sodobnem času primanjkuje.  

Na ustvarjalnost učitelji vplivajo z načinom dela, z osebnim zgledom in ustvarjalno klimo v 

razredu (Pečjak, 1987). Kaj vse potrebujejo učitelji za oblikovanje ustvarjalne klime oz. 

učilnice? Željo po samoevalvaciji, zmožnost za razvijanje, spreminjanje starega načina 

poučevanja, učenje tehnik in njihovo vključevanje v pouk, znanje o tem, kako učiti 

ustvarjalno. Vse to pa hkrati zahteva tudi jasno strukturo in sporočilnost pri pouku, ki v 
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nadaljevanju učencem omogočata povezovanje znanja med urami in predmeti, kriterije znanja 

ter odlično načrtovanje (Starbuck, 2012). 

Vsak poklic vključuje samoevalvacijo in poučevanje ni izjema. Veliko učiteljev jo izvaja 

samo v svoji glavi, na pamet, razmišljajo, ali je ura potekala dobro ali ne in zakaj. Potrebna je 

tako na ravni pouka kot tudi na ravni učitelja – kakšen sem kot učitelj. Torej, kaj sem do sedaj 

delal dobro in kaj bi lahko nadgradil, da bi bilo še boljše ali celo drugače.  

Z njo je povezano tudi spremljanje napredka učencev. Nekatere metode bodo učencu ustrezale 

in spodbujale njegovo ustvarjalnost, nekatere ne. Redno spremljanje učenčevega napredka 

nam omogoča zaznavanje pomanjkljivosti dosedanjega načina dela. V primeru, da učencu 

določene metode ne pripomorejo k širjenju znanja, morajo učitelji zaznati in spremeniti način 

dela (Starbuck, 2012). Tako lahko vidijo, ali je učiteljevo poučevanje uspešno, ali se mora kje 

izboljšati, ali lahko kaj spremeni, da bo učenje uspešnejše.  

Spodaj predstavljamo kombinirano lestvico, s katero se učitelji lahko ocenijo od 1 do 5 glede 

na to, kako so ustvarjalni (Pečjak, 1987, str. 136). Uporabimo jo lahko tudi pri 

samoevalvaciji. 

 

Najvišja                             Najnižja 

ustvarjalnost          ustvarjalnost 

1 2 3 4 5 

Nadvse 

ustvarjalen, 

hitro prihaja do 

novih idej, ki so 

presenetljive, 

šokantne. 

Razmeroma 

ustvarjalen, 

dostikrat prihaja 

do novih idej, ki 

so nenavadne. 

Niti  ustvarjalen, 

niti 

neustvarjalen, 

včasih daje 

konvencionalne 

ideje, občasno 

tudi nenavadne. 

Razmeroma 

neustvarjalen, 

konvencionalne 

ideje 

prevladujejo, le 

izjemoma so 

nenavadne.  

Zelo 

neustvarjalen, 

ideje so 

konvencionalne, 

konformistične, 

tipične. Togo 

mišljenje, ne 

daje nič novega.  

 

Pri ustvarjalnem poučevanju uporabljamo izmišljene domišljijske pristope, da naredimo 

učenje bolj zanimivo in učinkovito (NACCCE, 1999, v Desailly, 2012). Značilnosti 

ustvarjalnega poučevanja so naslednje:  

• učenje v pristnem okolju, uporaba  primerov iz realnega življenja; 

• povezovanje med predmeti; 

• uporaba različnih metod; 

• fleksibilna časovna porazdelitev predmetov čez dan; 

• učenci delajo v različnih skupinah in pridejo do različnih ugotovitev; 

• učitelj je fleksibilen, posluša učenčeve ideje in jim je pripravljen slediti. 

Ne glede na to, kako velik dar za matematiko ima učenec, ne bo zmožen ustvarjalno 

sodelovati, če ne pozna osnovnih pravil (Csikszentmihalyi, 1997), torej so za nadaljnje 

ustvarjanje pomembni temelji osnovnega poznavanja področja matematike. Vsi morajo 

osvojiti neke osnove, da lahko od tam naprej gradijo ustvarjalne ideje. V nižjih razredih 

učitelji nimajo toliko možnosti za postavljanje matematičnih problemov in uporabo 

ustvarjalnih pristopov, v 4. in 5. razredu pa se že pojavi proceduralno znanje, ki temelji na 
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avtomatiziranem računanju, poznavanju poštevanke in ostalih pravil. Slednje je temelj za 

nadaljnje razvijanje ustvarjalnega mišljenja. Tam imajo učitelji večjo možnost za postavitev 

matematičnih problemov.  

Tukaj se soočimo tudi s t. i. »paradoksom izobraževanja« (Pečjak, 1987, str. 237). Govori o 

tem, da je za učinkovito ustvarjalnost potrebno znanje, pridobivanje znanja pa zavira 

ustvarjalnost. S tem ko učitelji predajajo učencem znanje, zavirajo njihovo ustvarjalnost. 

Vprašanje je, kako naj bi učenci pridobivali znanje, ne da bi zatirali njihovo ustvarjalnost. 

Psihologi trdijo, da je to mogoče, če učitelj spremeni odnos do otrok in način pouka. Danes v 

šolah prevladuje konstruktivistični pristop poučevanja. Temelji na tem, da si učenci sami 

izgrajujejo znanje, ki temelji na izkušnjah posameznika (Kesal, 2003). Le-ta je vključen tudi v 

učne načrte, ki poudarja aktivno vlogo učenca, spodbuja kritično mišljenje, upošteva 

predznanje učencev ter spodbujanje učencev k samostojnemu reševanju vsakdanjih 

problemov.  

Zakaj je ustvarjalnosti v šoli malo? Učenci imajo lahko v sebi ogromen talent, bujno 

domišljijo, amak ne morejo biti ustvarjalni, ker ustvarjalnost vključuje spreminjanje početja 

stvari. Učenci v razredu pa so večinoma izpostavljeni navodilom, ki jim redkokdaj dopuščajo, 

da so ustvarjalni in da počenjo stvari po svoje (Csikszentmihalyi, 1997). Tudi Starbuck (2012) 

izpostavi, da učenci potrebujejo svobodo za to, da so lahko takšni, kot so. In ravno 

ustvarjalnost je izraz tistega, kar si. Če pa pogledamo s strani učiteljev, imajo prosto pot, kako 

bodo dosegli cilje iz učnega načrta. Torej so lahko pri načrtovanju dejavnosti svobodni in 

imajo popolno avtonomijo. Brez ustvarjalnih učiteljev ne bo ustvarjalnih učencev. Zato so 

ravno učitelji tisti, ki bi lahko pri načrtovanju dejavnosti upoštevali tudi vidik ustvarjalnosti. 

Veliko pozornosti morajo nameniti prepoznavanju sposobnosti učencev, njihovih zanimanj, 

jih spodbujati in usmerjati k problemom, ki jim ležijo. Pri tem je pomembno, da jim ne 

zastavimo prezahtevnih problemov, saj lahko dobijo občutek tesnobe zaradi nezmožnosti 

reševanja, po drugi strani pa problemi ne smejo biti zastavljeni prelahko, ker se začnejo 

dolgočasiti in izgubijo zanimanje. Tako bodo učenci aktivno sodelovali pri pouku in jim to ne 

bo odveč (prav tam). Učenci pri reševanju zahtevnejših problemov potrebujejo pomoč 

učitelja. Že Vigotski je v svojem konceptu območja bližnjega razvoja poudarjal vlogo odrasle 

osebe v razvoju otroka. Trdil je, da je učenec ob pomoči drugih sposoben rešiti naloge, ki jih 

sam ne bi zmogel (Fekonja Peklaj, 2011).  

Ustvarjalno poučevanje in učenje lažje potekata v manjših skupinah, kjer se učitelj lažje 

posveti izvirnim odgovorom in rešitvam učencev. Pečjak (1987) pravi, da za spodbujanje 

ustvarjalnosti razredi ne bi smeli imeti več kot 20 učencev. Znano je, da so norme v naših 

šolah prevelike. Le redki imajo to možnost, da je v razredu 20 ali manj otrok, kjer lahko 

izvajamo t. i. inidivdualiziran pouk.  

Vzbujanje notranje motivacije ter zanimanja sta prva koraka, ki sta potrebna za ustvarjlano 

mišljenje (Pečjak, 1987). Notranja motivacija pa izhaja iz notranje napetosti, ki v učencu 

vzbudi radovednost, zanimanje za problem, veselje za aktivno reševanje (Erjavec, 2015). Ob 

tem učitelji vzpodbujajo učenčevo ustvarjalno samostojnost, ki je ključ do uspešnega 

samostojnega učenja. Le-to pa pridobijo skozi ustvarjalno poučevanje (Starbuck, 2012).  

Naše mišljenje mora biti odprto, da pridemo do ustvarjalnega. Ljudje, kot je npr. Einstein, so 

dokaz, da se njihovo ustvarjalno mišljenje kaže zunaj formalnega izobraževalnega sistema. 

Einstein ni bil dober matematik v osnovni šoli, kar je za učitelje zanimivo dejstvo.  

Za ustvarjalnost mora učitelj imeti dovolj časa, energije, vanjo mora vključevati svoja močna 

področja, da se ob izvajanju počutiti sproščeno (Starbuck, 2012). Med poukom mora učitelj 

upoštevati tudi različne učne strategije (npr. učenje učenja) in tipe, ki bodo učencem 

omogočali ustvarjalno razmišljanje, zato jim moramo nuditi različne vire (posnetke, slike, 



Vidervol, A. (2017). Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pef UL. 

8 

 

besedila ali združevanje teh virov) ter oblike dela (skupinsko, v paru, individualno). Pozoren 

mora biti tudi na okolje, v katerem poučuje, to je lahko učilnica ali okolica, ki nas obdaja in 

nam nudi obilo drugačnih, ustvarjalnih načinov poučevanja. Samoevalvacija, zmožnost 

razvijanja, nadgrajevanja dosedanjega dela, uporaba in učenje tehnik ter njihovo strukturirano 

vključevanje v pouk matematike … vse to učitelj potrebuje, da v razredu vzpostavi 

ustvarjalno okolje (Starbuck, 2012). V skupnosti, kjer je znanje bolj strukturirano, 

osredotočeno in dostopno, je velika verjetnost, da bo prišlo do ustvarjalnosti 

(Csikszentmihalyi, 1997). Zato je tudi pomembno, da učitelj učencem nudijo različne vire 

znanja, da si uro čim bolj natančno načrtujejo, povezujejo znanja iz prejšnjih ur in jim tako 

dajejo podporo pri ustvarjanju njihovih lastnih idej.  

Velikokrat učitelji s strani učencev dobijo vprašanje, na katerega sami ne znajo odgovoriti. 

Nič hudega, tudi učitelj ni enciklopedični vseved. Takšno situacijo lahko učitelj spreobrne v 

ustvarjalno tako, da spodbudi učenca k samostojnemu raziskovanju in iskanju odgovora. Tako 

bo učenec postal radoveden, razvijal bo samostojnost in iskal rešitve (Csikszentmihalyi, 

1997). Radovedni učenci bodo tako pridobili občutek pomembnosti, razvili bodo 

samostojnost in pridobili zanimanje za raziskovanje ter iskanje različnih poti do rešitve (prav 

tam).  

Kot pravi Erich Fromm, ustvarjalnost »zahteva pogum, da se nehamo oklepati gotovosti« 

(Bodimo ustvarjalni – kaj pravzaprav je ustvarjalnost?, b. d., str. 2). 

 

4 DEFINICIJA USTVARJALNE MATEMATIKE 

 

Matematika se razlikuje od ostalih predmetov. Če vprašamo učence, kaj je matematika, bodo 

po vsej verjetnosti odgovorili, da gre za predmet računanja, postopkov in pravil.  Mnenje 

matematikov o tem predmetu pa je, da je matematika študija o vzorcih, ki je estetska, 

ustvarjalna in čudovita (Devlin, 1997, v Boaler, 2016). Kot primer so navedena Fibonaccijeva 

števila ter zlati rez. Zanimivo je, da vsi vzorci obstajajo v naravi. Učencem bi morali 

predstaviti in jim prikazati tudi ta spekter matematike, da bi spremenili stereotipe o 

dolgočasni matematiki s pravili in postopki.  

Pri razvijanju ustvarjalnosti moramo biti pozorni na naslednje. Čim bolj jo hočemo spodbujati 

in oblikovati s prisilo, tem bolj bo upadala (Pečjak, 1987). Šele kadar bosta ustvarjalnost in 

učenje tekla spontano, bomo prišli do nje.  

»Matematika je ustvarjalnost, saj nečesa res novega ne moremo spoznati brez obilice 

ustvarjalnosti« (Pisanski, 2014, str. 172). Pri tem so pomembne matematične veščine, ki jih 

pridobivamo na vseh stopnjah v šoli. Od njih je odvisno tudi novo znanje v matematiki. Do 

njih pridemo z vajo, garanjem in s ponavljanjem. Matematiku pri ustvarjalnem procesu 

pomaga poznavanje dejstev in različnih zvez. Seveda to ni edini pogoj za ustvarjalnost, saj 

zna biti pretirana uporaba ustaljenih tehnik zavora za iskanje novih (Pisanski, 2014). 

Ni nujno, da za ustvarjalno matematiko uporabimo razne elektronske prosojnice, igralne karte 

in podobno, ali da za načrtovanje porabimo ure in ure. Ustvarjalnost lahko pride tudi 

spontano. Pomembno je to, kako pristopimo k poučevanju določene matematične teme 

(Starbuck, 2012).  

Conrad Wolfram (2010) v svojem videu kritizira tradicionalno poučevanje matematike in 

zagovarja, da je nikakor ne moremo enačiti z računanjem. Pri poučevanju matematike 

izpostavlja naslednje štiri korake:   
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 1. korak: postavitev vprašanja, 

 2. korak: izhajanje iz resničnega sveta do matematičnega modela, 

 3. korak: računanje, 

 4. korak: izhajanje iz matematičnega modela nazaj v resnični svet, da ugotovimo, ali 

smo odgovorili na vprašanje. 

Meni, da dajejo učitelji pri poučevanju preveč poudarka na tretji korak. Ampak po mnenju 

Boalerja (2016) močni misleci niso tisti, ki so hitri v računanju, kajti le-to je dandanes že zelo 

rutinsko, avtomatizirano in nenavdihujoče. Močni misleci so tisti, ki stvari povezujejo, 

razmišljajo logično in pri tem ustvarjalno uporabljajo prostor, podatke in števila.  

Polyove (1985) faze reševanja problemov so zelo podobne Wolframovim. Opredeli naslednje 

štiri faze: 

1. faza: razumevanje problema 

Za razumevanje matematičnega problema je odgovoren učitelj. Od njega je odvisna 

težavnost zastavljenega problema in to, ali bo učence motiviral k reševanju problema. 

Učitelj mora preveriti, ali učenec pozna bistvo problema. To preveri tako, da učenec s 

svojimi besedami ponovi bistvo problema, opredeli neznanke ter pomembne podatke. 

Učitelj lahko iz učenčevih pravilnih odgovorov sklepa, da učenec nalogo razume. Nato 

ga lahko napoti k naslednji fazi. 

 

2. faza: načrt za rešitev naloge 

Načrt izdelajo na podlagi preteklih izkušenj pri reševanju podobnih problemov. 

Nastane takrat, ko vsaj približno vedo, katere operacije bodo morali izvesti, da pridejo 

do rešitve.  

 

3. faza: uresničitev načrta 

Učenec v tej fazi izpelje načrtovane korake iz prejšnje faze. Pozoren mora biti na 

sprotno preverjanje, ali je reševanje smiselno.  

 

4. faza: analiza reševanja, pregled opravljene poti 

Po rešenem problemu učenci po navadi svojo pozornost usmerijo drugam. Takrat se 

mora učitelj zavedati pomena zadnje faze reševanja problema. Pomemben je takojšen 

pregled reševanja. Najbolje je, da se slednjega lotijo skupaj. Učencem je sprotno 

pregledovanje zanimivo, saj ob tem izvejo še kaj novega, hkrati pa lahko sami 

sodelujejo pri dokazovanju pravilnosti njihovega reševanja.  

 

Nekaterim učiteljem poučevanje matematike ni najbolj blizu, ker so v času šolanja na tem 

področju imeli slabe izkušnje. Obstaja verjetnost, da so jim nekateri predmeti ljubši za 

poučevanje. Razlogi so lahko v tem, da so imeli s poučevanjem dobre izkušnje, so pridobili 

veliko znanja in kompetenc na dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih ali pa so na tem 

področju pridobili veliko uspehov (Briggs in Davis, 2008).  
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Učitelji lahko svoja močna področja iz drugih predmetov prenesejo na matematiko in tako 

pripomorejo k razvoju poučevanja in učenja. Ob enem morajo pozorno opazovati, poslušati in 

individualno delati z učenci, da bi jim pomagali razvijati njihove ideje (prav tam). 

Učitelji in odrasli morajo videti učenčev oz. otrokov potencial, ga voditi in podpirati, še 

posebej na področju matematike, ki po navadi ni ravno področje ustvarjalnosti. Učitelj je tisti, 

ki mora učencem zagotoviti spodbude in ustrezne vire, s katerimi bo lahko podpiral 

ustvarjalno razmišljanje (prav tam). 

Dobro poznavanje učencev ter njihovih posebnosti (temperament, učni stil, osebnost, interesi) 

nam pomaga pri načrtovanju ustvarjalnega poučevanja. Upoštevati moramo tudi različne učne 

tipe: slušni, vidni ter kinestetični, zato je smiselno, da dejavnosti načrtujemo z upoštevanjem 

teh raznolikosti. Raziskave kažejo, da je 29 % učencev vizualnega tipa, 34 % slušnega tipa in 

37 % kinestetičnega tipa (Starbucks, 2012). Pomembno je, da smiselno vključujemo in 

povezujemo vse učne tipe, saj učenje poteka skozi vse tri učne kanale.  

Matematika je ustvarjalna disciplina. Spodbuja lahko občutke zadovoljstva in začudenja, ko 

učenec prvič samostojno reši problem, odkrije ustreznejšo rešitev za dani problem ali pa kar 

naenkrat najde skrito povezavo (v Briggs in Davis, 2008). 

Cilj ustvarjalnega poučevanja matematike ni to, da naredimo iz otrok specialiste matematike, 

ampak da bi se zanjo začeli zanimati in ceniti širino matematike (prav tam).   

 

5 NAČINI USTVARJALNEGA POUČEVANJA PRI POUKU MATEMATIKE 

 

Ustvarjalnost ne pozna meja, zato je tudi načinov ustvarjalnega poučevanja veliko. Spodaj je 

naštetih le nekaj možnosti, s katerimi lahko pouk matematike naredimo zabaven, zanimiv, 

izzivov poln in ustvarjalen. Za katerega se bomo odločili, je odvisno od naše osebnosti, 

kompetenc in naših močnih področij.  

Pečjak (1987) pravi, da ustvarjalnost lahko pospešujemo s tem, da razmišljamo o problemu in 

preizkušamo razne možnosti rešitve. Učitelj jo lahko pri pouku vpelje na različne načine, npr. 

z medpredmetnim povezovanjem z drugimi predmeti, z izdelavo didaktičnih pripomočkov, s 

poukom v naravi, z reševanjem matematičnih problemov ali uporabo računalniške 

tehnologije. Felda in Cotič izpostavita, da je pri ustvarjalnem poučevanju matematike 

pomembna vključitev učenca v praktično reševanje matematičnega ali realnega problema, ki 

ima več možnih rešitev (2011). 

Dobro načrtovanje pouka je pogoj za dobro opravljeno delo. Učitelj mora načrtovati 

premišljeno, operativno. To mu bo olajšalo izvajanje učnega procesa (Rutar Ilc, Pavlič 

Škerjanc, 2010). Postati mora spreten moderator pouka. To pomeni, da bo učence znal 

usmerjati, spodbujati in jih voditi, motivirati ter jim pomagati do bogatejšega znanja (Zidar 

Gale, 2002). 

Z ustvarjalno matematiko pa pride tudi zabavna matematika. Peter Kline (1997, v Starbuck, 

2012) pravi, da je učenje najbolj učinkovito, ko je zabavno. Spodaj je naštetih le nekaj 

primerov, kako lahko matematiko naredimo ustvarjalno in hkrati zabavno.  
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5.1 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

 

Medpredmetno povezovanje se odvija na linearni ravni in izhaja iz predmetov, ki v 

medsebojnih povezavah iščejo višjo kakovost doseganja predmetnih ciljev (Rutar Ilc, Pavlič 

Škerjanc, 2010).  

Z medpredmetnim povezovanjem učencem omogočimo bolj življenjski in osmišljen pouk. 

Rezultat le-tega je učinkovitejše učenje in posledično trajnejše in bolj uporabno znanje. K 

načrtovanju medpredmetnih povezav moramo pristopit na načrten in sistematičen način, paziti 

moramo na usklajevanje urnikov, tehtanje ciljev, predvideti pričakovane rezultate ter sprotno 

evalvacijo izvedbe. To pa zahteva tudi veliko posluha drug za drugega, veliko zaupanja in 

občutljivosti ter solidarnosti (prav tam).  

Medpredmetno načrtovanje je za učitelja zahtevno, saj mora izhajati iz psihosocialnega 

razvoja učenca in graditi na predznanju učenca. Prav tako mora poznati širino učnega načrta 

za vse predmete. Šola ga večinoma vključujejo v načrtovanje projektnih tednov, 

naravoslovnih, kulturnih, športnih ali tehniški dni (Širec idr., 2011). 

Cilj medpredmetnega poučevanja je razvijanje kritičnega mišljenja in izgradnja celovitega, 

holističnega in celostnega znanja, aktivno učenje ter trajna zmožnost povezovanja. Eden 

izmed pomembnih vzgojno-izobraževalnih ciljev je ravno razvijanje kritičnega mišljenja. 

Velja tudi za eno izmed temeljnih vzgojno-izobraževalnih vrednot (prav tam). To pri učenih 

razvijamo tako, da jim damo možnost da sprašujejo in odkrivajo (raziskujejo), so pozorni na 

natančno in jasno rabo jezika, presojajo in vrednotijo, sklepajo, interpretirajo, argumentirajo, 

rešujejo probleme, se odločajo,  razmišljajo o lastnem razmišljanju, ga analizirajo, vrednotijo 

in načrtno izboljšujejo (prav tam).  

Ob enem omogoča doseganje taksonomsko višjih učnih ciljev (prav tam). Rutar Ilc in Pavlič 

Škerjanc (2010) v svojem delu navedeta temelje miselne veščine, ki so pomembne v 21. 

stoletju. Med naštetimi so ustvarjalno, kritično, problemsko mišljenje in veščina sprejemanja 

odločitev. Le-te lahko učencem ob medpredmetnem povezovanju spodbujamo in razvijamo.  

 

 

5.2 UPORABA IN IZDELOVANJE DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV 

 

Dobro razumevanje matematike lahko pri učencu dosežemo takrat, ko bo svoje izkušnje in 

spoznanja dobival iz konkretnega sveta. Učitelj mu mora zagotoviti uporabo različnih 

konkretnih materialov in ponazoril, pri tem pa naj bo učenec aktivni člen procesa usvajanja 

znanja in ne le zgolj učiteljev opazovalec (Čerček, 2015).  

Zelo pomembno je, da so učenci vključeni v izdelavo didaktičnih pripomočkov, saj bodo tako 

vanje zajeli njihove lastne ideje, ki bodo del njihovega načina razmišljanja in reševanja 

problemov. Učenci bodo na ta način razvijali in izražali svojo ustvarjalnost ter druge 

sposobnosti, izboljšala se bo njihova samozavest, ker se bodo počutili pomembne, vključene. 

Z izdelanimi didaktičnimi pripomočki bodo mogoče pomagali tudi kateremu izmed sošolcev, 

ki ima težave pri razumevanju snovi ali predstavi matematične snovi. Sodelovalno učenje 

dobro pripomore k boljši razredni klimi in trajnejšemu znanju (Peklaj, 2001). 

Uporaba različnega didaktičnega materiala in didaktičnih pripomočkov vzpodbudi učenčevo 

dejavnost in s tem posledično tudi razumevanje (prav tam). Tudi probleme, ki jih bomo 
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podrobneje predstavili v nadaljevanju, naj učenci rešujejo na osnovi treh faz (Marentič 

Požarnik, 2000): 

• enaktivna faza: faza akcije, 

• ikonična faza: slikovne predstavitve, 

• simbolična faza: simbolična raven. 

 

Didaktični pripomočki morajo biti ustrezno oblikovani ter zasnovani. Oblikovalci materiala 

morajo biti sposobni gledati na svet skozi oči učencev. Na podlagi tega lahko presodijo, ali je 

material za učenje ustrezen ali ne.  

Do izbire didaktičnih pripomočkov moramo biti kritični. Vprašati se moramo, ali material 

učencem omogoča razumevanje in spoznavanje določene matematične zakonitosti, če o njej 

nič ne vedo. 

 

 

5.3 REŠEVANJE MATEMATIČNIH PROBLEMOV 

 

Polya (1971, str. 120) pravi: »Rešiti problem pomeni poiskati izhod iz določene težave; 

poiskati pot, ki pelje do zastavljenega cilja, ki ni takoj dosegljiv. Reševanje problemov je 

specifična dejavnost razuma, razum pa je specifičen samo za človeka; torej je reševanje 

problemov osnovna človeška aktivnost.« 

Poznamo tri komponente, ki opredeljujejo problem: 

• začetno stanje: situacija, v kateri je podana vsebina problema s podatki; 

• cilj, do katerega mora priti reševalec problema; 

• pot od začetnega stanja do cilja, ki jo mora raziskovalec poiskati, da reši problem 

(Frobisher, 2002). 

O matematičnem problemu govorimo takrat, kadar pot od začetnega stanja do cilja ni znana in 

jo je treba poiskati. V primeru, da je ta pot znana in je ni treba poiskati, govorimo o 

matematični vaji. Takrat gre za rutinski problem, ki ga rešujemo postopoma po vnaprej 

določenem vzorcu (prav tam).  

M. Erjavec (2015) v svojem prispevku izpostavlja težave tradicionalnih matematičnih 

problemov. Trdi, da se v praksi najpogosteje uporabljajo problemi kot vaja, pri katerih je pot 

reševanja znana. Poleg tega pa so omejeni na aritmetične probleme, s katerimi se uri 

predvsem štiri računske operacije.  

Pri zastavljanju problemov med poukom je pomembno, da izhajamo iz učenčeve življenjske 

situacije. Tako si bo učenec oblikoval problem kot neke vrste pripoved doživete situacije. 

Kadar problemska situacija izhaja iz učenca, ima veliko prednost, saj postane notranje 

motiviran, da reši problem. Reševanju problema se bo posvetil po najboljših močeh in bo tako 

zaposlil vse svoje sposobnosti (prav tam).  

Problemsko učenje spodbuja aktivno vlogo učenca v procesu učenja. Pri raziskovanju ga 

usmerja raziskovalno vprašanje, s katerim želi razumeti in rešiti resničen življenjski problem 

(Rutar Ilc, Pavlič Škerjanc, 2010).  

Učitelji naj bi učencem na razredni stopnji pri pouku matematike poleg obstoječih 

matematičnih problemov zastavljali tudi naslednje probleme: 
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• probleme, ki nimajo zadostnega števila podatkov za rešitev, 

• probleme, ki imajo več podatkov, kot je potrebno za rešitev, 

• probleme z več rešitvami, 

• probleme, ki jih rešimo na različne načine (Erjavec, 2015). 

Problemsko učenje naj učitelj zastavi tako, da bodo učenci postavljeni pred resnične 

probleme.  

Kdaj je torej reševanje problemov lahko ustvarjalno? Zagotovo ne takrat, kadar gre za zgoraj 

opisane problem »vaja«, kjer so postopki reševanja rutinski in gre več ali manj za urjenje 

računskih operacij. O ustvarjalnem reševanju matematičnih problemov govorimo takrat, kadar 

je njihov kontekst vzet iz otrokove realnosti. Tudi goli matematični problemi, kjer pot do 

rešitve ni jasno razvidna, spodbujajo ustvarjalnost pri iskanju staregije reševanja. Velja za 

enega globalnih učnih ciljev (Manfreda Kolar, 2008). Reševanje le-teh daje učencem smisel 

in pomen ter jim zato predstavljajo izziv, hkrati pa jih motivirajo za reševanje. Ob reševanju 

ustvarjalnih matematičnih problemov se lahko učencem odpirajo nova vprašanja in jih tako 

motivira za nadaljnje raziskovanje (Briggs, Davis, 2008). 

 

5.4 REALISTIČNA MATEMATIKA 

 

Ta način ustvarjalnega poučevanja se tesno povezuje s prejšnjim, saj je vezan na reševanje 

matematičnih problemov, ki izhajajo iz učenčevih življenjskih izkušenj (Fauzan, 2002). 

Reševanje problemov temelji na učenčevem predznanju. Pri tem s pomočjo ponazoril in 

drugih modelov gradijo svoje znanje. Reševanje problemov je vir za proces njihovega učenja 

(Cobb, 1987). 

Z vpeljavo pristopa realistične matematike učitelji učence spodbujajo, da si predstavljajo dano 

situacijo, zato tudi poimenovanje realistična matematika.  

Ko se učenci soočijo s problemom, ga raziščejo, najdejo povezave z matematiko, si ustvarijo 

sheme in tako razvijejo model reševanja problema. Gre za proces konceptualnega 

matematiziranja (de Lange, 1987). To je izraz za didaktični proces vodenja razvoja od 

neformalnih k formalnim strategijam reševanja problema (Manfreda Kolar, 2008). Po 

Treffersu (prav tam) poznamo dva tipa matematizacije, to sta vertikalna in horizontalna. 

Bistvo horizontalne matematizacije je, da se učenec sooči z matematičnim orodjem, ki mu 

pomaga pri organizaciji in reševanju problema iz resnične življenjske situacije. Pri vertikalni 

matematizaciji pa gre za proces reorganiziranja in operiranja, ki je vpeljan v matemamatični 

sistem.  

Koncept realistične matematike temelji na zgoraj opisanima procesoma matematizacije. 

Njegova značilnost je ta, da se otrokovo formalno znanje razvija preko njegovih neformalnih 

strategij. Pri tem ga je potrebno voditi od njegovih neformalnih strategij, ki se navezujejo na 

realne življenjske situacije, k formalni obliki matematike (prav tam).  

Realistična matematika (RME) je ustvarjalna, saj učenci z njo razvijajo abstraktno mišljenje, 

ki je pri matematiki še kako pomembno. Mnogim se matematika ne zdi tako pomembna, 

vendar se v življenju vsak dan srečujemo z njo. Učenci lahko s pomočjo RME spoznajo, kako 

pomembno je znanje matematike ter kako zelo uporabna je v njihovem vsakdanu.   
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5.5 USTVARJALNO POUČEVANJE MATEMATIKE V NARAVI 

 

Veliko možnosti za povezovanje matematike z naravo ponuja zgoraj opisani koncept 

realistične matematike. Vsake matematične teme ne bo mogoče povezati z naravo, zato 

moramo dobro premisliti  glede izbora vsebine.  

Matematika je vsepovsod okoli nas. Vsak prostor nam nudi številne možnosti za matematično 

raziskovanje. Da  učenci to uvidijo, lahko organiziramo »matematični sprehod« in opazujemo 

naravo, svet okoli ter opazujemo, kako se narava igra z matematiko. 

Narava nam v vseh letnih časih ponuja nešteto možnosti za matematične vsebine. V njej lahko 

najdemo različne like, telesa, vzorce, razvrstitve, ureditve, daljice, premice, točke, simetrije, 

geometrije, količinska razmerja itd. To učenje temelji na opazovanju narave, iz katere učenci 

črpajo spoznanja (Zupan,  2005). Opazovanje spodbuja motivacijo, ki izvira iz zanimivosti 

snovi in posledično vpliva na učenčevo aktivnost pri učenju. 

Z učenjem v naravi želijo učitelji pri učencih doseči, da natančno opazujejo in sami pridejo do 

spoznanja bistva snovi (prav tam). 

Že samo premik pouka iz šolskih klopi v naravo zna biti za učence motivirajoče, zanimivo in 

sproščujoče. Reševanje matematičnih problemov v naravi učence izredno motivira za 

raziskovanje in ustvarjalnost. 

 

Tudi v Učnem načrtu za matematiko (2011) zasledimo, da naj narava služi kot vir za 

učenčevo matematično ustvarjanje in raziskovanje.  

 

• LEDENI MOZAIK 

Učenci poiščejo koščke ledu v različnih oblikah in iz nje naredijo žival (Matematika skozi 

igro: Projekt Commenius 2012--2014. (b.d.). 

 

• RAZVRŠČANJE IN UREJANJE 

Učenci naberejo več različnih vrst cvetov ali listov dreves in vej iglavcev ter jih urejajo in 

razvrščajo po določenih kriterijih.  

 

• OBLIKUJEMO GREDICE (Manfreda Kolar, 2006) 

Naloga se navezuje na ploščino in obseg lika.  

Na vrtu bi radi posadili sadike jagod. Vsaka skupina s pomočjo vrvice in 4 količkov 

oblikuje gredico pravokotne oblike. Paziti morajo, da bo vrvica napeta. Učenci po 

skupinah samostojno rešujejo problem, hkrati pa se morajo dogovoriti, kako si bodo delo 

razdelili, kako bodo dosegli pravokotno obliko gredice ter kakšen postopek bodo uporabili 

pri zakoličenju gredice. Ko to naredijo, sledi nadgradnja problema. Ugotoviti morajo, 

koliko sadik lahko posadijo na njihovem vrtičku. Dogovorimo se, da list A4-formata 

predstavlja del gredice, ki jo potrebuje ena sadika jagode. Sledi primerjava rezultatov med 

skupinami in vprašanje, zakaj ne moremo na vseh gredicah posaditi enako število sadik, 

če pa so vse skupne imele enako dolgo vrvico. Za pomoč jih lahko usmerjamo z 

dodatnimi vprašanji. Nalogo lahko nadgradimo tako, da učencem določimo število sadik, 
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ki jih želimo posaditi na vrtu, nato pa morajo sami oblikovati in zagraditi gredico, ki bi 

bila ravno prav velika. Cilj te naloge je, da učenci preko izkušenjskega učenja pridejo do 

spoznanja, da liki z enakim obsegom nimajo nujno tudi enake ploščine in obratno.  

 

• ZAKAJ? 

Z vprašanji, kot je npr., »zakaj« v učencih vzbudimo radovednost ter jih spodbudimo, da 

govorijo o svojem načinu razmišljanja, o svojih doživljanjih in predstavah. 

Odpravijo se v naravo, kjer skozi očala iz lepenke gledajo tako, da pri tem ne 

premikajo glave. Nato naštevajo, kaj vidijo, kaj se nahaja skrajno levo, skrajno desno. 

S temi dejavnostmi učenec spozna, da vidno polje predstavlja kot, ki je neskončen del 

ravnine in je omejen z dvema poltrakoma. 

Naloge se navezujejo na geometrijo, natančneje na pojem »kot« (Manfreda Kolar, 2008). 

➢ Zakaj moramo stopiti korak nazaj, če želimo v fotografski objektiv ujeti veliko 

skupino ljudi? 

➢ Zakaj je razgled skozi okno širši, če se približamo oknu? 

 

Po vseh dejavnostih v naravi sledi prehod na matematično obravnavo v razredu. Tam v 

nadaljevanju sledi opredelitev matematičnih pojmov in relacij med njimi. Učenci si prek 

konkretnih dejavnosti razjasnijo predstave, ki jih potem lažje vnesejo v formalen matematični 

svet, hkrati pa jih prenašajo tudi na podobne matematične probleme. Preko izkušenjskega 

učenja  učenci pridejo do novega znanja, posplošitev ali pa si zastavijo nova vprašanja, ki jih 

vodijo v nadaljnje raziskovanje. To ima veliko vrednost, še posebej, če to lahko poteka v 

naravi. 

Vsi zgoraj našteti načini ustvarjalnega poučevanja pri pouku matematike temeljijo na 

fluentnosti, fleksibilnosti, originalnosti ter elaboraciji, ki veljajo za štiri pogoje ustvarjalnosti. 

Hkrati se povezujejo z definicijo ustvarjalnosti, saj lahko učenci prihajajo do novih idej ali pa 

ustvarijo neko novo celoto iz že znanih idej (Turnšek; v Zidar Gale, 2002). Učencem ponujajo 

številne možnosti za razvijanje njihovih sposobnosti, ustvarjalnosti, odkrivanje novih poti za 

reševanje problemov ter jih bodo motivirale za iskanje povezav matematike z drugimi 

vsebinami. Ni nujno, da bo vsak učenec v danih situacijah uvidel ustvarjalnost, vendar je 

učiteljeva pobuda predpogoj za to, da učenec razvija svoje sposobnosti.  

6 USTVARJALNA UČILNICA 

 

Zelo pomembno je, da učitelj oblikuje okolje, v katerem bodo učenci lahko osmišljali vsebino 

in jo tudi uporabljali v njihovem vsakdanjem življenju (Žakelj, v Zupan, 2005). Za ustvarjalno 

okolje v šoli so odgovorni učitelji. Ta je za učence bistvenega pomena, saj le tako lahko 

pripomorejo k razvoju njihovega ustvarjalnega mišljenja. K ustvarjalnemu poučevanju lahko 

pripomoremo tudi z ustvarjalno učilnico in opremo v njej. Le-ta vpliva na to, da je učenje 

zabavnejše in omogoča učencem, da pridejo do boljših rezultatov (Starbuck, 2012).  

Spodnji primer prikazuje zelo preprost matematičen kotiček. Na sliki vidimo, da učenka 

razvršča števila do sto v prazen stotični kvadrat. Dejavnost na prvi pogled ni ustvarjalna, 

lahko pa jo naredimo ustvarjalnejšo. Kako? 

Delo naj poteka v paru.  
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Učenec 1 v prazen stotični kvadrat nariše poljuben vzorec, ki ga drugi v paru ne sme videti. 

Nato učencu 2 narekuje, katera polja je pobarval.  

Učenec 2 jih pobarva v njegovem praznem stotičnem kvadratu.  

Učenec 1 mora paziti, da sošolcu pravilno narekuje števila polj, ki jih je pobarval. Ko mu 

pove za vsa pobarvana polja, si pokažeta vzorca. Če bo učenec 1 sošolcu pravilno narekoval 

vsa pobarvana polja in bo učenec 2 pazil, da bo pravilno »preslikal« pobarvana polja, bosta 

vzorca enaka. 

Na koncu lahko vzorec sestavita v matematičnem kotičku, ki je podoben spodnjemu.  

 

Slika 1: Slika prikazuje primer matematičnega kotička (pridobljeno s: http://igramose.blogspot.si/2016/) 

Okolje, v katerem so učenci in učitelj, vpliva na to, kako se bodo učenci odzivali in učili 

(Desailly, 2012). Priprava učilnice, raznih raziskovalnih kotičkov, postavitev miz, tabel, 

plakatov in drugih pripomočkov, barva sten, okrasitev učilnice so zelo pomembni dejavniki za 

ustvarjalno poučevanje in dobro počutje tako učencev kot tudi učiteljev. Pri tem je 

pomembno, da so učenci vključeni v ustvarjanje ustvarjalne učilnice, saj bodo s tem pridobili 

občutek pomembnosti, pripadnosti razredu.  
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Slika 2: Primer ustvarjalne učilnice (pridobljeno s https://www.theodysseyonline.com/my-future-students-in-the-classroom) 

7 USTVARJALNO POUČEVANJE V UČNEM NAČRTU ZA MATEMATIKO 

 

Učni načrt je šolski dokument, sestavljen iz posameznih tem, splošnih ter operativnih ciljev, 

standardov znanja in didaktičnih priporočil. Učitelji in učiteljice morajo pri načrtovanju ur v 

priprave vključevati cilje, ki so navedeni v njem. Služi kot vodilo, kaj naj bi učenci znali do 

konca šolskega leta. Učni načrt za matematiko učiteljem nudi popolno svobodo pri 

načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa, kako bodo posamezne ure izvedli in dosegli 

cilje.  

Po pregledu tega dokumenta smo opazili, da je v njem poudarek tudi na ustvarjalnem 

poučevanju. Že pri rubriki Opredelitev problema zasledimo, da ima matematika pomembno 

vlogo, saj podpira tudi druge naravoslovno-tehniške in družboslovno-humanistične znanosti 

ter jo zato srečujemo tudi na drugih področjih človekovega življenja in ustvarjanja. Prav tako 

postajajo vedno bolj pomembnejši kot zgolj samo rutinsko računanje s postopki naslednja 

področja: razumevanje, medpredmetna povezovanja, uporaba matematičnega znanja in 

zmožnost reševanja problemov (Učni načrt, 2011). 

V njem je zapisano, da moramo pri pouku matematike spodbujati različne oblike mišljenja in 

ustvarjalnost. Ob enem jim moramo omogočati, da spoznajo smiselnost učenja matematike ter 

njeno praktično uporabnost v vsakdanjem življenju.  

 

Tudi nekateri cilji se navezujejo na učenčevo ustvarjalnost : 

• razvijajo ustvarjalnost ob reševanju besedilnih nalog z več rešitvami in pri iskanju ter 

uporabi različnih poti do rešitev (Učni načrt, 2011, str. 37), 
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• razvijajo ustvarjalnost in samoiniciativnost (Učni načrt, 2011, str. 57), 

• so ustvarjalni, dajejo pobude, sprejemajo odločitve (samoiniciativnost in podjetnost) 

(Učni načrt, 2011, str. 75), 

• razvijajo ustvarjalnost, abstraktno mišljenje (Učni načrt, 2011, str. 78). 

 

Učitelji so odgovorni za to, da učencem dajo možnost in jih spodbujajo, da izrazijo njihovo 

ustvarjalnost. Na kakšen način bodo učitelji izvedli aktivnosti, ki bodo učencem nudile izzive 

ter možnost ustvarjanja, pa je njihova avtonomna odločitev. Tukaj je potrebno razlikovati med 

ustvarjalnim poučevanjem, ki se navezuje na vlogo učitelja, in ustvarjalnostjo učenca. 

Ustvarjalno poučevanje učencem omogoči, da svojo ustvarjalnost razvijajo, od učencev pa je 

odvisno, ali bodo prišli do ustvarjalnih rešitev oz. idej. Le-te se lažje realizirajo, če so že v 

izhodišču dani pogoji za to.  

8 POZITIVNI UČINKI USTVARJALNEGA POUČEVANJA POUKA MATEMATIKE 

 

Ustvarjalno poučevanje ima lahko veliko koristi. Ne samo da se učenci med učenjem 

zabavajo, ampak jim ob enem pomagamo ustvariti svetlejšo prihodnost s tem, ko jih 

podpiramo pri samostojnem učenju (Starbuck, 2012).  Ustvarjalnost, radovednost, razvijanje 

kritičnega mišljenja, veselje do učenja, pogum, vztrajnost, celovitost, avtentičnost, odkritost, 

energičnost, prijaznost, pravičnost, vodenje, odpuščanje, previdnost, samonadzor, cenjenje 

odličnosti, hvaležnost, upanje, optimističnost, načrtovanje prihodnosti, smisel za humor … 

vse to pridobi posameznik, tako učitelj kot tudi učenec, z ustvarjalnim poučevanjem 

(Starbucks, 2012).  

Učenci si snov bolje zapomnijo, če je poučevanje ustvarjalno. Pri tem se seznanijo z 

različnimi učnimi stili, ki jim omogočajo več različnih načinov učenja, ne samo s pisanjem in 

branjem. Dvigne se njihova samozavest, pouk poteka na bolj zabaven in zanimiv način, 

učenci imajo več avtonomije pri njihovem učenju in se tako osebno izpopolnjujejo. Ob vsem 

tem pa je ustvarjalnost zelo uporabna, saj je v današnji družbi zelo cenjena. Z njo si učenci 

zgradijo veščine za nadaljnje učenje. Učenje se nanaša na vsakdanje situacije, kar da učencem 

smisel reševanja. S tem se poveča njihova notranja motivacija. Poleg vsega naštetega pa 

učenci razvijajo socialne spretnosti, ki so v posameznikovem vsakdanu zelo pomembne 

(Desailly, 2012).  

Med raziskovanjem lahko učenci pridejo tudi do napačnih rešitev. V takšnih situacijah učenci 

razvijajo občutek empatičnosti tako, da se sošolcu ne posmehujejo, pač pa mu pomagajo. 

Pomembno je, da učitelj navadi učence tudi na napake, do katerih lahko pride v procesu 

učenja. Skupaj lahko ugotovijo, kako je prišlo do te napake in jo odpravijo (prav tam).  

Ustvarjalno poučevanje pozitivno vpliva na učitelja, učenca kot posameznika in tudi razred 

kot celoto. Med drugim pripomore k boljši razredni klimi, trajnejšemu znanju matematike, 

motiviranosti učencev za pouk matematike, reševanju problemov, iskanju novih poti do 

rešitve, vztrajnosti, radovednosti ter hkrati nudi učencem možnost, da razvijajo svojo 

ustvarjalnost. Bistvo ustvarjalnega poučevanja je tudi to, da učence navadimo na ustvarjalno 

neodvisnost oz. samostojnost, ki je ključ do uspešnega samostojnega učenja, to pa pridobijo 

skozi ustvarjalno poučevanje (Starbuck, 2012). Učenci napredujejo od učenja s posnemanjem 

do najvišje oblike učenja - ustvarjalnega učenja. 
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Tudi Pečjak (1987) poudarja, da je ustvarjalno delo svobodno in hkrati prinaša zadovoljstvo, 

ki je posledica notranje motivacije.  

 

9 TEŽAVE PRI USTVARJALNEM POUČEVANJU POUKA MATEMATIKE 

 

Veliko učiteljev zase pravi, da niso ustvarjalni (Desailly, 2012). Njihova nesamozavest in 

podcenjevanje lastnih sposobnosti ter močnih področij sta razloga, da si ne upajo poseči po 

ustvarjalnem poučevanju. Učitelj mora biti sposoben, da prepozna ustvarjalnost v različnih 

situacijah, do katerih lahko pride tudi spontano, nepričakovano. Pomembna učiteljeva lastnost 

je tudi fleksibilnost, ki je pri ustvarjalnem poučevanju še kako pomembna. Pri tem mora biti 

učitelj sproščen v svoji koži (prav tam).  

Načrtovanje ustvarjalnega poučevanja zna biti stresno zaradi mnogih dejavnikov, kot so 

pomanjkanje učiteljeve energije zaradi podrobnega načrtovanja, strah pred neuspehi, 

ukvarjanje z vedenjsko težavnimi učenci, pisanje preobsežnih poročil in sprotnih evalvacij o 

ustvarjalnem poučevanju, upoštevanje posebnih potreb učencev, preverjanje in ocenjevanja 

znanja, izpolnjevanje ostalih šolskih dokumentacij, spremljanje domačih nalog, ukvarjanje s 

starši ter vodstvom in na koncu seveda pomanjkanje časa, ki ga učitelj vsekakor potrebuje za 

strukturirano in organizirano načrtovanje ustvarjalnega pouka (Starbuck, 2012).  

Tudi nered je ena izmed težav učiteljev pri ustvarjalnem poučevanju (Desailly, 2012). Če 

pride do nereda, lahko učence naučimo, kako skrbeti za vire in kako biti dober pri urejanju 

stvari.   

Veliko učencev pride domov in staršem razlaga, da so se danes ves čas samo igrali. 

Pomembno je, da z ustvarjalnim poučevanjem seznanimo tudi njihove starše, jim 

predstavimo, kako bo poučevanje potekalo in pa seveda, kaj vse učenci z njim pridobijo (prav 

tam).  

Do konca šolskega leta mora učitelj zajeti vse cilje in vsebine iz učnega načrta. Učitelj mora 

znati dobro presoditi, kdaj in kako bo učencem dal več časa za raziskovanje in ustvarjanje 

(prav tam).  

Nekaterim učiteljem poučevanje matematike ni najbolj všeč, ker so mogoče imeli slabe 

izkušnje, ko so bili v vlogi učencev in zato o ustvarjalnem poučevanju tega predmeta sploh ne 

razmišljajo. Obstaja verjetnost, da so jim drugi predmeti ljubši za poučevanje. Lahko zato, ker 

so imeli s poučevanjem dobre izkušnje, imajo prednosti na tem področju ali pa zato, ker so na 

tem področju pridobili veliko uspehov. Če pa pogledamo po drugi strani, jim obširni učni 

načrti z obsežnimi vsebinami časovno onemogočajo, da bi določeno snov poglobili (Boaler, 

2016). 

Kar lahko pripišemo posameznikom, lahko pripišemo tudi skupinam. Nekatere so zelo odprte 

do novosti, druge pa se jim zapirajo ali jih celo ovirajo (Pečjak, 1987). Veliko učiteljev vsako 

leto dobi nove učence, ki se jih mora navaditi, jih spoznati ter uporabljati nove metode in 

oblike dela ter nove pristope. Vsaka nova generacija učencev je različna od prejšnje in ni 

nujno, da en pristop ugaja vsem učencem. Zato mora učitelj dobro poznati razred, redno 

spremljati in evalvirati izvedbo pouka ter ga tako spreminjati, dopolnjevati ter izboljševati.  

 

Veliko učbenikov predstavlja samo enostavne različice idej, ki onemogočajo učencem, da bi 

dojeli bistvo idej.  
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Spodaj so prikazani primer nalog in odgovori 11-letnikov (Boaler, 2016): 

 

 

• Ali je premica a vzporedna s premico c?      

                    a 

b     

       c 

 

 

 

Večina učencev je odgovorila, da premica a ni vzporedna s premico c, ker je med 

njima še premica b, ki jima je v napoto. Do tega pride zaradi klasičnega prikazovanja 

le dveh med seboj vzporednih premic: 

 

 

 

 

 

 

 

• Poimenuj lik, ki ga vidiš na sliki: 

 

 

 

 

 

 

Večina jih ni prepoznala, da gre za šestkotnik. Le-tega največkrat prikazujejo tako: 
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• Tudi večina devetletnikov ni v naslednjih primerih prepoznala pravega kota, 

trikotnika, kvadrata in vzporednic, ker so vajeni le najlažjih, klasičnih oblik 

prikazovanja teh konceptov: 

 

 

 

 

 

                        pravi kot                                              pravi kot 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                      trikotnik                  trikotnik 

 

 

 

  

 

 

 

                                         kvadrat             kvadrat 

 

Učenci niso znali poimenovati zgornjih primerov, ker so jim avtorji učbenikov podali 

t. i. »perfect examples«, popolne primere. Ko se učenci učijo definicij, je dobro, da jim 

ponudimo raznolike primere ter hkrati prikažemo tudi nekaj primerov, ki ne ustrezajo 

definiciji, »non-examples«.  

Zgornji primeri opozarjajo na to, da veliko učbenikov prikazuje geometrijske objekte na 

klasičen način prek prototipskih primerov. Pomembno je, da učitelji učencem predstavijo 

nekoliko drugačne primere, netipične primere in jih s tem spodbudijo h kritičnemu 

razmišljanju o vsebini v učbenikih. V takšnih primerih se lahko zgodi tudi to, da učenec sam 

poda vprašanje, ali je prikazan zasukan kvadrat še vedno kvadrat in ali sta premici a in c še 

vedno vzporedni med seboj, čeprav je vmes premica b (glej zgornje primere). Takšni primeri 

nalog v učbenikih so idealni za spodbujanje učenčeve ustvarjalnosti in kritičnega razmišljanja. 
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Tudi domače naloge lahko zavirajo učenčevo ustvarjalnost (Boaler, 2016). Učitelji velikokrat 

sestavijo učni list z veliko računi in nalogami, ki negativno vplivajo na učenčev odnos do 

matematike. Namesto tega Boaler predlaga, da jim učitelji v razmislek  zastavijo vprašanja, ki 

jim pomagajo pri njihovem učenju matematike. Vprašanja se navezujejo na njihove napake in 

še nerazumljivo snov ter jih hkrati spodbudijo k njihovi samorefleksiji. Odgovori učencev so 

zelo bogati tudi za učitelja, saj ga vodijo pri njegovem poučevanju ter spremljanju napredka 

posameznega učenca. Domačo nalogo lahko oblikujete s pomočjo spodnjega obrazca (prav 

tam): 

 

1. Kaj smo se danes učili pri matematiki? 

2. Ali imaš še kakšno vprašanje o ________________? 

3. Opiši napako ali napačne predstave, ki si jo imel/-a ti ali tvoj/-a sošolec/-ka. Kaj si 

se naučil/-a iz te napake? 

4. Kako si pristopil k reševanju matematičnega problema pri današnji uri matematike? 

Kaj si se naučil/-a iz tega pristopa? 

5. Opiši, kako se je reševanja problema lotil nekdo drug iz tvojega razreda. Kakšne so 

podobnosti in razlike med tvojim pristopom in pristopom druge skupine?  

6. Katere nove besede si spoznal/-a pri današnji uri matematike? Kaj pomeni 

posamezna beseda? Napiši ali nariši primer za vsako besedo. 

7. Kaj je bila glavna razprava pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz nje? 

8. Kako se _____________ povezuje ali razlikuje z _____________? 

9. Kaj bi se zgodilo, če bi spremenil/-a _________________________? 

10. Kaj so bile tvoje prednosti in slabosti pri tej uri matematike? Kakšen je tvoj načrt, 

kako boš to izboljšal/-a? 

 

 

Primer neustvarjalne domače naloge na temo liki in telesa:  

 

UČNI LIST 

 

Z rdečo barvo pobarvaj krog. 

Z zeleno barvo pobarvaj kocko. 

Z modro barvo pobarvaj pravokotnik. 

Obkroži like. 
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Nariši kvadrat s stranico a=4 cm. 

 

 

 

Primer ustvarjalne domače naloge na temo liki in telesa:  

 

DOMAČA NALOGA: 

1. Kaj smo se danes učili pri matematiki? 

2. Ali imaš še kakšno vprašanje o likih in telesih? 

3. Opiši napako ali napačne predstave, ki si jo imel/-a ti ali tvoj/-a sošolec/-ka. Kaj si se 

naučil/-a iz te napake? 

4. Kako si pristopil k reševanju matematičnega problema pri današnji uri matematike? Kaj si 

se naučil/-a iz tega pristopa? 

5. Opiši, kako se je reševanja problema lotil nekdo drug iz tvojega razreda. Kakšne so 

podobnosti in razlike med tvojim pristopom in pristopom druge skupine?  

6. Katere nove besede si spoznal/-a pri današnji uri matematike? Kaj pomeni posamezna 

beseda? Napiši ali nariši primer za vsako besedo. 

7. Kaj je bila glavna razprava pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz nje? 

8. Kako se število oglišč pri likih povezuje ali razlikuje s številom oglišč pri telesih? 

9. Kaj bi se zgodilo, če bi spremenil/-a obliko stavb v valjaste, okrogle? 

10. Kaj so bile tvoje prednosti in slabosti pri tej uri matematike? Kakšen je tvoj načrt, kako 

boš to izboljšal/-a? 

 

Pomembno je, da pri načrtovanju ustvarjalnih nalog pazimo na težavnost. Če so naloge za 

učenca pretežke, se zna zgoditi, da bo to za učenca demotivirajoče in frustrirajoče (Desailly, 

2012). Prelahke naloge pa znajo biti za boljše učence dolgočasne. Učitelj je biti pri izbiri 

ustvarjalnih nalog odgovoren za to, da sam presodi o njihovi težavnosti ter jih prilagodi. 

Naloge naj učencu ponudijo izziv, ki ga bo motiviral za nadaljnje raziskovanje. 
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10 PRIMERI USTVARJALNIH AKTIVNOSTI ZA POUK MATEMATIKE 

 

Pri pouku matematike lahko uporabimo različne tipe nalog (Pečjak, 1987): 

• naloge sestavljanja nalog: učenci po navadi dobijo že sestavljene naloge. Da pouk 

naredimo malo drugačen, naj jih pri urah ponavljanja in utrjevanja sestavijo sami, nato 

zamenjajo s sošolci in rešujejo. Sestavljanje nalog jim dopušča različne možnosti, 

odgovarjanje te možnosti omeji.  

• naloge odkrivanja problemov: učencem damo gradivo, sami pa morajo poiskati 

problem. Raziskujejo lahko tudi brez gradiva, do njega lahko pridejo sami. V njem 

morajo najti problem.  

• naloge navajanja primerov: ko učitelj razlaga npr. snov o vzorcih, učenci naštevajo 

primere vzorcev iz narave. 

• naloge dopolnjevanja: učenec mora nedokončani stavek dokončati na različne 

načine.   

• naloge spreminjanja vsebine: pri teh tipih nalog je treba spremeniti podatke in s tem 

nalogo. 

• naloge klasifikacije: učenec klasificira gradivo na različne načine. 

• naloge z več rešitvami: učenci iščejo različne poti in rešujejo probleme, ki nimajo ene 

same pravilne rešitve.  

V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov nalog, ki smo jim pripisali tipe glede na 

Pečjakovo tipologijo nalog. 

  

1. primer: NALOGA ODKRIVANJA PROBLEMOV 

Navodilo: S sliko prikaži, kako bi izračunal račun 18 x 5. 

Možni prikazi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloga učencem omogoča več pravilnih slikovnih prikazov. Množenje so povezali z 

računanjem ploščine (brez enot) in si tako ustvarili skico pravokotnika. Pri tem so faktorje 

razčlenili, posledično so morali biti pozorni na to, da morajo za končni izračun sešteti dve 

Slika 3: Slikovni prikaz množenja 18 x 5 (Boaler, 2016, str. 59) 
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ploščini. Pri tej nalogi so ustvarjalni njihovi različni načini prikazovanja množenja in 

razčlenjevanja faktorjev, ki vodijo do enakega izračuna oz. rešitve.  

2. primer: NALOGA ODKRIVANJA PROBLEMOV 

Navodilo: Kako rastejo oblike? Kako bi izgledal stoti prikaz? 

Možni prikazi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: metoda dežnih kapljic – kocke prihajajo kot kaplje iz neba (Boaler, 2016, str. 63) 

Slika 7: Metoda kegljišča – kocke se dodajajo kot keglji pri kegljanju (prav tam, str. 64) 

Slika 8: Metoda slovesa Rdečega morja – stolpci se pomikajo stran od sredine, na sredino prihaja višji stolpec (prav tam) 

Slika 4: Kako rastejo oblike (Ruth Parker, v Boaler 2016, str. 61) 

Slika 5:Slikovni prikazi – Kako rastejo oblike (Ruth Parker, v Boaler 2016, str. 61) 
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Slika 10: Metoda trikotnikov -- plasti kock predstavljajo trikotnike (prav tam) 

 

 

 

 

Tudi ta naloga učencem omogoča več pravilnih slikovnih prikazov. Prikazanih je le nekaj 

možnih načinov prikazovanja, ki so zelo ustvarjalni. Vsi načini prikazovanja so med seboj 

različni, izvirni in originalni in ravno to naredi nalogo ustvarjalno. Potek oz. načrt reševanja je 

pri tej nalogi različen, rezultat pa je pri vseh enak. 

3. primer: NALOGA ODKRIVANJA PROBLEMOV 

Navodilo: S štirimi štrucami kruha bi radi nahranili 5 delavcev. S sliko prikaži, kolikšen del 

kruha bo dobil vsak. 

Možen prikaz (lasten vir):  

Slika 9: Metoda kvadrata – oblike so lahko preurejene v kvadrat (prav tam, str. 65) 

Slika 11: Metoda rezanja–plasti po diagonali (prav tam) 
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Pri tej nalogi je možnih več različnih prikazov. Tudi ta velja za ustvarjalno nalogo, saj mora 

učenec sam oblikovati nazoren prikaz, s katerim bo prišel do pravilne rešitve.  

Glede na klasifikacijo, ki smo jo navedli v 5. poglavju, vsi trije primeri sodijo v kategorijo 

reševanja problemov.  

4. primer: NALOGA NAVAJANJA PRIMEROV, NALOGE Z VEČ REŠITVAMI 

Navodilo: Kaj bi se zgodilo, če bi na most z nosilnostjo 100 ton, zapeljalo enajst 10-tonskih 

tovornjakov? 

Kakšne bi bile posledice, če bi se prostornina/masa Zemlje povečala za 100 %? 

 

Naloge z vprašanjem »kaj bi se zgodilo, če bi bilo« spodbujajo učenčevo ustvarjalnost ter 

domišljijo ter mu ponujajo možnost svobodnega izražanja, doživljanja (Pečjak, 1987).  

 

5. primer: NALOGA SESTAVLJANJA NALOGE 

Navodilo: Izmisli si besedilno nalogo in pri tem uporabi spodnjo sliko. 

Učenci si lahko predstavljajo uro, torto, tortni prikaz, lubenico, Zemljo kot planet in na to 

temo sestavijo besedilno nalogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskave so pokazale, da učenci zelo radi sestavljajo njihove lastne naloge, še posebej takrat, 

kadar lahko izberejo takšno temo, ki jih osebno najbolj zanima. S tem, ko učenci uporabljajo 

različne matematične koncepte v ustvarjanju njihovih lastnih nalog, učitelji dobijo vpogled 
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tudi v to, kako si učenci te matematične koncepte predstavljajo in na kakšen način o njih 

razmišljajo (Maloy W., Edwards A., Anderson, 2010). 

 

6. primer: NALOGA ODKRIVANJA PROBLEMOV 

Naloga: Volk, koza in zelje (Perške, Klepić, 1991, str. 56): 

»Neki mož je moral prepeljati čez reko volka, kozo in zeljnato glavo. V čolnu je bilo prostora 

samo za moža, ob njem pa še za kozo ali zelje ali volka. Toda, če pusti volka s kozo, bo volk 

kozo pojedel; če pusti kozo z zeljem, bo koza pojedla zelje; če je prisoten mož, pa seveda ne 

bo nihče nikogar ali ničesar pojedel. Možu se je vendarle posrečilo prepeljati čez reko volka, 

kozo in zelje. Kako je to naredil?« 

Ta naloga učence spodbudi logičnemu razmišljanju. S poskušanjem in logičnim sklepanjem 

pridejo do prave rešitve. Postopek reševanja naloge je odvisen od njegove ustvarjalnosti, 

predstav in iznajdljivosti. 

 

7. primer: NALOGE Z VEČ REŠITVAMI 

Naloga: Iz danega kartona izdelaj škatlo. Razišči njeno prostornino (Zupan, 2005). 

 

Slika 13: Slika kartona 

Vsak učenec se bi reševanja naloge lahko lotil na drugačen način. Nekateri bi izdelali globljo 

škatlo, spet drugi bolj plitko. Razlikovale bi se po dimenzijah. Nato bi učenci iz konkretnih 

izdelkov in preko izkušenjskega učenja prišli do ugotovitev. 

 

8. primer: NALOGA ODKRIVANJA PROBLEMOV 

Naloga: Nik je želel prepleskati steno v svoji sobi. Prvi dan je prepleskal polovico stene in 

vsak naslednji dan polovico ostanka prejšnjega dne. Predstavi pleskanje slike z modelom, 

sliko, z diagramom, matematičnim zapisom ali kako drugače.  

Učencem v razmislek: V kolikšnem času lahko Nik prepleska steno? Ali bo njegovo delo kdaj 

končano (prav tam)? 

Gre za problemsko nalogo, ki izhaja iz realnega sveta. Učence to lahko notranje motivira, saj 

se tudi sami lahko srečajo s takšno situacijo oz. so se z njo že srečali v preteklosti. Vprašanja 

za razmislek učence spodbudijo, da razmišljajo o problemski situaciji in si jo znajo 

predstavljati. Na kakšen način si bodo to predstavljali je prepuščeno njihovi domišljiji in 
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ustvarjalnosti. Nekateri si bodo skicirali pravokotnik in ga prepolavljali toliko časa, dokler ne 

bodo prišli do ugotovitve, spet drugi pa si bodo zamislili drugačno pot iskanja odgovora.  

 

9. primer: NALOGA SESTAVLJANJA NALOGE 

Učitelj prinese v razred različne predmete, npr. storže, kocke, igralne karte, frnikole, lešnike, 

vijake. Učence nato vpraša, kaj bi lahko počeli z njimi pri matematiki, kaj bi se lahko vprašali 

o teh predmetih.  

S to nalogo lahko dobimo podroben vpogled v originalnost in fleksibilnost odgovorov 

učencev, ki sta pogoja ustvarjalnosti. Učenci imajo prosto pot, da uporabijo svojo domišljijo, 

ustvarjalnost in iznajdljivost ter oblikujejo nalogo z vsebino, ki jim je najljubša. Fleksibilnih 

odgovorov bo lahko ogromno, originalnih pa bo le nekaj in bodo veljali za neobičajne primere 

nalog.  

 

10. primer: NALOGA ODKRIVANJA PROBLEMOV, NALOGE NAVAJANJA 

PRIMEROV, NALOGA DOPOLNJEVANJA, NALOGE SPREMINJANJA VSEBINE 

Učenci glede na spodnji primer prepoznajo simetrijo v notnem zaspisu (taktnica je os, preko 

katere so note prezrcaljene) (Hudakova, Kralova, 2016, str. 294). Gre za melodično vajo. 

 

 

 

Nalogo lahko oblikujemo tudi tako, da si učenci sami izmislijo del melodije, jo nato 

prezrcalijo čez os ter jo zapojejo ali zaigrajo.  

 

Spodnja slika prkazuje ritmično vajo (Hudakova, Kralova, 2016, str. 293). Prvi del zapiše 

učitelj, drugi del dopolnijo učenci.  

 

 

Učenci si lahko sami izmišljajo ritmične ali melodične vzorce, jih preslikajo čez os ter 

zapojejo, ritmizirajo ali zaigrajo.  

Težavnost naloge lahko stopnjujemo tako, da v ritmični ali notni zapis ne vstavimo taktnice 

(simetrale) ter vanjo zapišemo »odvečne« note.  
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Učenci morajo dobro opazovati notni zapis, najti enakosti oz. simetrijo ter odstraniti odvečne 

note. 

 

 

Glasba je področje, ki bi ga mnogi učitelji težko povezali z matematiko. Glasbeni zapis iz 

področja glasbene umetnosti lahko medpredmetno povežemo s simetrijo pri matematiki. Gre 

za zanimiv in ustvarjalen način poučevanja matematike, saj si učenci lahko izmišljajo 

melodijo, taktovski način, položaj taktnice, ki služi kot simetrala, položaj in zapis not ter 

njihovo trajanje. Naloge lahko tudi stopnjujemo, in sicer tako da v notni zapis dodamo 

odvečne note (glej zadnji primer).   

 

II. EMPIRIČNI DEL 

 

11 RAZISKAVA 

11.1 NAMEN RAZISKAVE IN OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Z raziskavo želimo izvedeti, kakšna stališča imajo učitelji 5. razreda do ustvarjalnega 

poučevanja matematike, ali je po njihovem mnenju ustvarjalnost vključena v učni načrt za 

matematiko, ali njihova delovna doba vpliva na uporabo ustvarjalnih pristopov pri pouku 

matematike ter na kakšne načine jih vključujejo v pouk matematike. Hkrati želimo učitelje 

spodbuditi k uporabi ustvarjalnih pristopov ter jim predstaviti številne načine, kako popestriti 

pouk matematike in ga narediti drugačnega.  

 

11.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

R1: Kako različni učitelji 5. razreda opredelijo pojem ustvarjalnost pri matematiki? 

R2: Kakšna so stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike? 
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R3: Kakšne spremembe opažajo učitelji pri učencih v njihovem znanju, motivaciji, 

samopodobi, zmožnosti reševanja problemov, ko uporabljajo ustvarjalen pristop pri 

poučevanju matematike? 

R4: Kakšne razlike se  pojavljajo pri uporabi ustvarjalnega poučevanja glede na njihovo 

delovno dobo? 

R5: Kakšna so stališča učiteljev do novih idej vključevanja ustvarjalnosti v pouk matematike? 

 

11.3 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 

 

Raziskava je empirična. Izvedli smo jo po kvalitativnem raziskovalnem pristopu. Uporabili so 

deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

Učitelje razrednega pouka, ki poučujejo v 5. razredu osnovne šole, smo prosili, da opišejo 

svoj odnos do ustvarjalnega poučevanja matematike. Posredovali so nam svoje priprave, ki so 

po njihovem mnenju načrtovane s pristopi ustvarjalnega poučevanja. Nato smo učiteljem 

razrednega pouka, ki poučujejo v 5. razredu osnovne šole, v pripravah posredovali nove ideje 

vključevanja ustvarjalnosti v pouk matematike. Te so ovrednotili ter jih primerjali s svojim 

načinom poučevanja. Z vsakim učiteljem posebej smo izvedli intervju, s katerim smo 

pridobili informacije o tem, na katerih področjih se počutijo kompetentne pri poučevanju, 

kako si razlagajo besedno zvezo ustvarjalno poučevanje, kako vključujejo ustvarjalno 

poučevanje v pouk matematike, ali ga načrtujejo ali to pride spontano, katere teme ponujajo 

možnost za ustvarjalno poučevanje, kje vidijo napredek pri učencih ob uporabi ustvarjalnega 

poučevanja, kakšno je njihovo mnenje o tem, ali učni načrt za matematiko zajema 

ustvarjalnost, katere prednosti in slabosti ima ustvarjalno poučevanje, ali učno gradivo 

(učbeniki, delovni zvezki) vključujejo ustvarjalnost in koliko let delovne dobe imajo.  

 

11.3.1 Vzorec 

Raziskava temelji na namenskem vzorcu – 8 učiteljic razrednega pouka, ki poučujejo v 5. 

razredu osnovne šole z različno delovno dobo. Učiteljice sem razvrstila v 3 skupine glede na 

njihovo delovno dobo. 1 učiteljica z delovno dobo manj kot 5 let, 2 učiteljici z delovno dobo 

med 5 in 25 let ter 5 učiteljic z več kot 25 let delovne dobe.  

 

11.3.2 Merski instrumenti 

Prvi del raziskave zajema pisne vire, učne priprave, ki so nam jih posredovale učiteljice. Sledi 

mu drugi del, ki zajema podatke o stališčih učiteljev do ustvarjalnega poučevanja, njihovo 

analizo in primerjavo priprav. Pridobili smo jih s polstrukturiranim intervjujem. Vprašanja 

smo si pripravili v naprej in jih med intervjujem nismo spreminjali. Po potrebi smo med 

intervjujem intervjuvancu zastavili še kakšno dodatno vprašanje.  

Visoko stopnjo notranje veljavnosti smo poskušali zagotoviti tako, da smo si zapisovali 

natančen potek izvedbe raziskave in da je vsak sklep utemeljen s strani literature in zbranih 

podatkov.  

Podatke smo zbrali poleti 2017 na različnih dolenjskih osnovnih šolah. Med raziskovanjem 

smo bili pozorni na spoštovanje in upoštevanje etičnih vidikov dela.  
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11.3.3 Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov 

Z učitelji smo se najprej dogovorili za sodelovanje. Sledili so intervjuji na osnovnih šolah z 

vsakim učiteljem posebej. Njihove odgovore smo si sproti natančno zapisovali. Učitelje smo 

prosili, da naj nam vsak posreduje pet priprav, za katere mislijo, da vključujejo ustvarjalne 

pristope. Nato smo vsakemu učitelju posredovali po eno pripravo z novimi idejami 

ustvarjalnega poučevanja, in jih prosili, da jih ovrednotijo in primerjajo s svojimi prvotnimi 

pripravami. Njihove povratne informacije smo analizirali. Zbrane podatke smo obdelali s 

kvalitativno analizo. Najprej smo natančno izpisali odgovore na posamezna vprašanja iz 

intervjuja, nato smo v izpisanih podatkih določili kodirne enote, besedilo kodirali in 

oblikovali kategorije. Posamezne kategorije smo opisali glede na kode, ki se v njih pojavijo. 

Rezultate smo interpretirali, odgovorili na raziskovalna vprašanja in rezultate povezali z 

obstoječo teorijo. 

 

11.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

11.4.1 Analiza učiteljevih učnih priprav 

Učiteljice so nam posredovale učne priprave za poučevanje matematike v 5. razredu osnovne 

šole. V analizi priprav smo želeli ugotoviti, na kakšne načine učiteljice vključujejo ustvarjalne 

pristope v pouk matematike. Pri tem smo bili pozorni na:  

• učne teme, 

• učne cilje, 

• uvodno motivacijo, 

• učne oblike, 

• učne metode, 

• tip učne ure,  

• medpredmetno povezovanje, 

• učne pripomočke, 

• matematične naloge in probleme, 

• vlogo učitelja,  

• vključevanje učencev. 

 

Med analizo smo si pomagali s pripravami učiteljic. 

 

 

Preglednica 1: Katere priprave uporabljajo učitelji pri poučevanju matematike 

UČITELJI Analiza priprav 

U1 U1 poučuje po pripravah iz učbeniškega kompleta Svet matematičnih čudes za 

5. razred 

U2 U2 poučuje po pripravah iz učbeniškega kompleta Svet matematičnih čudes za 

5. razred 
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U3 U3 poučuje po pripravah iz učbeniškega kompleta Svet matematičnih čudes za 

5. razred 

U4 U4 poučuje po pripravah iz učbeniškega kompleta Radovednih 5 za 5. razred 

U5 U5 poučuje po pripravah iz učbeniškega kompleta Radovednih 5 za 5. razred 

U6 U6 poučuje po pripravah iz učbeniškega kompleta Radovednih 5 za 5. razred 

U7 U7 poučuje po svojih pripravah 

U8 U8 poučuje pripravah iz učbeniškega kompleta Radovednih 5 za 5. razred 

 

V nadaljevanju smo analizirali priprave, ki so nam jim posredovale učiteljice. Od vsake 

učiteljice smo izbrali po eno pripravo (podpoglavja 11.1.1.1–11.1.1.8), v katero smo vnesli 

nove ideje za ustvarjalno poučevanje (glej priloge). 

 

11.1.1.1 Priprava U1 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO – MATEMATIKA – 5. razred 

 

ŠOLA:                                                                                       Zap. št. ure:                     

UČITELJ:   U1                                                                                 Šolsko leto: 

 

Tematski sklop: RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE LASTNOSTI 

Tema/e, vsebina/e: SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE EVROV V DECIMALNEM ZAPISU 

 

Operativni cilji:  

• seštevajo in odštevajo količine v decimalnem zapisu ob primerih iz vsakdanjega življenja 

Pripomočki: 

• modeli denarja 

MEDPREDMETNE POVEZAVE  

•  

VIRI, LITERATURA:  

• Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. MŠŠ, Ljubljana 2011. 

• Svet matematičnih čudes. Kako poučevati matematiko v 5. razredu devetletne OŠ: Priročnik  

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 
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matematičnih čudes 4. Učbenik za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

  

 

Učne oblike Učne metode IKT TIP UČNE/IH UR/E 

- frontalna 

- individualna 

- skupinska 

- dvojice 

- individualizacija 

- diferenciacija 

 

- razlaga                          

- pisnih izdelkov 

- razgovor                       

- demonstracija 

- delo z besedilom              

- urejanja gradiv 

- metoda branja                

- eksperimentalna 

- metoda 

izkušenjskega 

učenja 

- igra vlog 

- e-gradiva 

- spletna učilnica 

- računalniški 

program 

- računalniško orodje 

- uvodna ura 

- ura obravnavanja in 

usvajanja nove snovi 

- ura ponavljanja, 

utrjevanja  

- ura preverjanja 

- analiza preverjanja 

- ura ocenjevanja 

- analiza ocenjevanja 

 

P O T E K      D E L A  

 

1. PRIPRAVLJANJE IN UVAJANJE  

Pregled in preverjanje domače naloge. 

 

2. OBRAVNAVA  NOVE SNOVI  

Preberejo besedilo matematičnega problema o Jakobu, Filipu, Neji in Irini (glej prilogo 

spodaj). 

Na tablo in nato v zvezke na dva načina nastavijo in izračunajo račun odštevanja denarnih 

vrednosti  brez prehoda:  

Neja je prihranila največ denarja. Koliko več denarja kot Jakob je prihranila? 

 

 

Nedecimalni zapis                                                                decimalni zapis 

 

     5 €   57 c                               5,  57 € 

-    1 €   21 c                         -    1,  21 € 

     4 €   36 c                                                                          4,  36 € 

 

Ob vsakem zapisu pojasnjujemo, kako odštevamo: ločeno cente in evre, pri prvem zapisu 

zapisujemo denarni enoti € in c. 
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                    5 € 57 c                 4 € 157 c 

                  - 2 € 58 c           2 €   58 c 

                                           2 €    99 c 

 

Pri drugem zapisu pa ohranjamo mesto decimalne vejice. 

Na tablo in nato v zvezke na dva načina nastavijo in izračunajo račun odštevanja denarnih 

vrednosti  s prehodom:  

Koliko denarja več kot Irina je prihranila Neja? 

 

Nedecimalni zapis 

 

 

 

 

 

Decimalni zapis 

 

 

 

 

 

 

3. PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE   

a) Koliko denarja ima Irina več kot Filip? 

b) Koliko denarja imata Neja in Jakob skupaj manj kot Filip in Irina skupaj? 

Učenci rešijo še naloge: 

1. Uroš je v knjigarni kupil barvice za 2,38 € in pero za 5,89 €. Plačal je z bankovcem za  

20 €. Koliko denarja mu je še ostalo? 

2. Tadej bi si rad kupil nov računalnik, ki stane 414,99 €. Na banki ima 238,45 €. Preštel 

je denar, ki ga ima v hranilniku. Nabralo se je 63,45 €. Od žepnine, ki jo dobi vsak 

mesec, je privarčeval 33,67 €. 

Ali ima dovolj denarja za nakup računalnika? Koliko denarja si mora izposoditi? 

3. Ana je za torbo odštela 56,27 €, njena sestra Mija je torbo kupila čez teden dni na 

razprodaji in je zanjo odštela 9,99 € manj kot Ana. Koliko denarja sta Ana in Mija 

skupaj odšteli za torbi? 

 

4. PREVERJANJE 

1. Rok, Andrej in Ivan so bili v vrsti pri isti blagajni. Vsak je plačal svoj račun z bankovci in 

od trgovke dobil ostanek. Oglej si račune, koliko evrov je vsak plačal in izračunaj, koliko 

denarja je dobil nazaj od trgovke. 

 

 

         5, 157 €                                  

    -  12,  58 €                              

        2,  99 €                                                                         

 

1€ pretvorimo v 100 c 

+ 1  

 
+ 1  
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 Znesek na računu Plačilo z bankovci ostanek 

Rokov račun:               15,30 €               20 €  

Andrejev račun:               75,60 €             80 €  

Ivanov račun:             125,20 €           150 €  

Koliko denarja so plačali vsi trije skupaj? 

2. Vstopnina za ogled muzeja znaša za odrasle 6,50 €, za otroke pa polovico tega zneska. 

Koliko je za vstopnino v muzej plačala petčlanska družina, ki šteje dve odrasli osebi in tri 

otroke?  

 

Z n a č i l n a    t a b e l s k a   s l i k a : 

 

RAČUNAMO Z EVRI - odštevamo 

 

nedecimalni zapis                                                      decimalni zapis 

 

     5 €   57 c                               5,  57 € 

-   1 €   21 c                         -    1,  21 € 

     4 €   36 c                                                                  4,  36 € 

 

 

   nedecimalni zapis 

                                   5 €   57 c               4 € 157 c 

-    2 € 58 c         -   2 €   58 c  

                                   2€    99 c                             

 

 

 

 

 

 

 

1€ pretvorimo v 100 c 
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Priloga/e: (delovni/učni listi, pisni preizkusi, izročki PPT predstavitev, kriteriji ocenjevanja, …) 

-  

 

Posebne zabeležke – diferenciacija:  

 

decimalni zapis 

 

        5, 157 € 

    -  12,  58 €                              

        2,  99 €                                                                         
 

Domače delo učencev: reši naloge 1 in 2 

 

1) Maja bo jutri praznovala rojstni dan. Z mamo sta nakupili vse potrebno, in sicer v dveh trgovinah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kateri trgovini sta plačali večji znesek? Za koliko? 

S seboj sta imeli 150 €. Ali je bilo to dovolj?  

- Če je bilo denarja premalo, izračunaj,  za koliko. 

- Če jima je ostalo denarja, izračunaj koliko. 

 

2) Za 1 € moramo odšteti 1,29 ameriških dolarjev. Koliko dolarjev moramo odšteti za dva evra? 

Za 1 € dobimo 11951,56 indonezijskih rupij. Koliko indonezijskih rupij dobimo za dva evra? 

Za 1 € dobimo 102,99 japonskih jenov. Koliko japonskih jenov dobimo za dva evra? Koliko za tri 

evre? 

+ 1  

 

+ 1  

 

V trgovini z živili. 

pijačo ……………………….…………7,50 € 

pokovko …………………….…………3,32 €  

kruh ……………………………….…...5,25 € 

torto……………………..……..……..34,15 € 

mini pice ……………….…………….16,50 € 

 

V papirnici  

plastične kozarčke………………….…...4,25 € 

papirnate prtičke …………………….….2,16 € 

plastične krožnike………………….……4,20 € 

plastične vilice ………………………….2,16 € 

papirnati prt ……………………………..3,20 €  

svečko za torto…………………………..0,90 € 
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-  pomoč učencem s šibkimi predstavami: modeli denarja 

 

Opombe: 

Samorefleksija – realizacija načrtovanega: Usmeritve za nadaljnje načrtovanje: 

  

 

 

 

Priloga: matematični problem 

Jakob, Filip, Neja in Irina so odprli hranilnike in zložili prihranke vsak na svojo mizico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Jakob                                                                         Filip 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Neja                        Irina 

 

c) Preštej in napiši, koliko denarja je prihranil vsak otrok. Izrazi z decimalnimi števili. 

• Koliko denarja sta prihranila Jakob in Filip skupaj? 

• Koliko denarja sta prihranili Neja in Irina skupaj? 

• Neja je prihranila največ denarja. Koliko več denarja je prihranila Neja? 

• Koliko denarja več kot Irina je prihranila Neja?  

d) Koliko denarja imata Filip in Irina skupaj? 
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e) Koliko denarja ima Irina več kot Filip? 

f) Koliko denarja imajo vsi štirje otroci skupaj? 

g) Koliko denarja imata Neja in Jakob skupaj manj kot Filip in Irina skupaj? 

  

 

11.1.1.2 Priprava U2 

 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO – MATEMATIKA – 5. razred 

 

ŠOLA:  Zap. št. ure: 

UČITELJ: U2 Datum: 

 

Tema: Aritmetika 

Sklop, vsebina/e: Enačbe in neenačbe 

Enačbe seštevanja in odštevanja 

 

Operativni cilji 

Učenci: 

•  rešijo preproste enačbe, v katerih nastopa operacija seštevanja ali odštevanja 

Pripomočki: 

• narisana uravnotežena tehtnica in vrečke z zapisano maso,  številski  trak, tehtnica – učilo, enotske 

kocke. 

MEDPREDMETNE POVEZAVE 

• slovenščina 

VIRI, LITERATURA: 

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Učbenik za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
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Učne oblike Učne metode IKT TIP UČNE/IH UR/E 

- frontalna 

- individualna 

- skupinska 

- delo v dvojicah 

- individualizacija 

- diferenciacija 

-  

- razlaga 

- pisnih izdelkov 

- razgovor 

- demonstracija 

- delo z besedilom 

- urejanja gradiv 

- metoda branja 

- eksperimentalna 

- metoda 

izkustvenega učenja 

- metoda 

ustvarjalnega giba 

- metoda praktičnih 

del 

- e-gradiva 

- spletna učilnica 

- računalniški 

program 

- računalniško orodje 

- uvodna ura 

- ura obravnavanja in 

usvajanja nove snovi 

- ura ponavljanja, 

utrjevanja 

- ura preverjanja 

- analiza preverjanja 

- ura ocenjevanja 

- analiza ocenjevanja 

 

P O T E K      D E L A 

 

1. PRIPRAVLJANJE IN UVAJANJE 

• Pregled domače naloge 

• Uravnotežimo tehtnico 

Učenci delajo v dvojicah. Vsaka dvojica dobi risbo tehtnice in več risb, na katerih so narisane 

vrečke, na vrečkah pa so napisane mase. Člana dvojice morata vrečke postaviti na narisano 

tehtnico tako, da bo ostala v ravnovesju. Učenci polagajo vrečke na tehtnico, npr.: 3 kg + 6 kg 

= 9 kg. 

Ugotovimo, da ostane tehtnica v ravnovesju le, če je na obeh straneh masa enaka. 

2. OBRAVNAVANJE NOVE SNOVI 

Delamo s pravo tehtnico. 

Na levo in desno stran polagamo enotske kocke in spreminjamo/podiramo ravnovesje na 

tehtnici. Na levo stran tehtnice postavimo 5 rdečih enotskih kock, na desno pa 8. 

Pogovor usmerimo v ugotavljanje, kje naj kaj vzamemo ali kaj dodamo, da bo tehtnica znova 

v ravnovesju. 

Nato vsak primer posebej zapišemo kot enačbo 

Ko ugotovimo, da bi morali na levi strani tehtnice kaj dodati, napišemo na primer enačbo 5 + 

x = 8. 

Enačbo prikažemo s skico in nakažemo rešitev z nasprotno računsko operacijo. Pod enačbo 

zapišemo 

x = 8 – 5, od koder izračunamo vrednost neznanke. S preizkusom preverimo pravilnost 

izračuna. 

Enačbo in rešitev prikažemo še na številskem traku. 

Ugotovimo, da isti primer lahko napišemo tudi v obliki x + 5 = 8. 
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Enačbo prikažemo s skico, pot do rešitve pa z nasprotno računsko operacijo. 

Pod enačbo zapišemo x = 8 – 5, izračunamo x in s preizkusom preverimo pravilnost izračuna. 

• Rešujemo enačbe, oblike a – x = b. 

Na tehtnici imamo na levi strani 8 kock, na desni pa 5. Vprašamo se, koliko kock moramo 

odvzeti na levi strani, da bo tehtnica v ravnovesju. 

Sestavimo enačbo: 8 – x = 5. Enačbo lahko ponazorimo s skico in na številskem traku. 

Po premisleku izrazimo x = 8 – 5, izračunamo x in s preizkusom preverimo pravilnost 

izračuna. 

• Nazadnje se lotimo še problema 

Na tehtnici je na desni strani 5 kock. Potem ko smo na levi strani odvzeli 3 kocke, je tehtnica 

v ravnovesju. Koliko kock je bilo pred tem na levi strani? 

Sestavimo enačbo x – 3 = 5 in ob njej ponovimo problem, da učenci uvidijo zapis problema v 

obliki enačbe. Enačbo lahko ponazorimo z ustrezno skico in na številskem traku. 

Po premisleku izrazimo x = 5 + 3, izračunamo x in preverimo pravilnost rešitve. 

(Sproti nastaja tabelska slika ) 

3.  PONAVLJANJE  IN UTRJEVANJE 

V učbeniku si ogledamo zapis enačb in ponazoritev na številskem traku ter s skico. 

Učenci rešujejo dane enačbe v svoj zvezek, en učenec pa pred tablo 

4. PREVERJANJE 

Na prazen list rešijo enačbe seštevanja in odštevanja ter list oddajo. 

(Učitelj preveri in naslednjo uro napišejo popravo.) 

 

25  +  x  =  35               x  +  12  = 27                      34  -  x  =  14                x  -  123  =   241 

Z n a č i l n a    t a b e l s k a   s l i k a : 

                                                                    ENAČBE 

 

Enačbe seštevanja: 

5   +   x  =   8                          x    +    5    =    8 

x  =   8   -   5                                       x    =    8    -    5               X                   8 

x  =   3                                                x    =    3 

 

Preizkus: 

5   +   3   =   8 

8   =   8 

- 5 

+ 5 
 

Preizkus:     3   +   5   =   8  

                              8   =   8                                    
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Enačbe odštevanja 

8    -    x    =    5                        x    -    3    =    5 

x    =    8    -    5                                    x    =    5    +    3 

x    =    3                                               x    =   8                             X                   5 

 

 

Preizkus: 

8    -    3    =    5 

5    =    5 

 

Domače delo učencev: 

DZ, 60/ 1. 

 

11.1.1.3 Priprava U3 

 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO – MATEMATIKA – 5. razred 

 

ŠOLA:    Zap. št. ure :  

UČITELJ:   U3 Datum:  

 

Tematski sklop:  Obdelava podatkov 

Tema/e, vsebina/e:  Zbiranje in predstavitev podatkov 

 

Operativni cilji:  

Učenci: 

• beležijo štetje v preglednici, 

• prikažejo podatke s stolpci in vrsticami,  

• preberejo in primerjajo zbrane podatke v prikazu, 

- 3 

+ 3 

 Preizkus:        8  -  3  =  5     

                               5  =  5                                                   

 



Vidervol, A. (2017). Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pef UL. 

43 

 

• rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev in interpretacijo,           

Pripomočki: 

• učbenik, delovni zvezek 

MEDPREDMETNE POVEZAVE  

• naravoslovje, družboslovje, slovenščina 

VIRI, LITERATURA:  

• Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. MŠŠ, Ljubljana 2011. 

• Svet matematičnih čudes. Kako poučevati matematiko v 5. razredu devetletne OŠ: Priročnik  

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Učbenik za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

 

Učne oblike Učne metode IKT TIP UČNE/IH UR/E 

- frontalna 

- individualna 

- skupinska 

- delo v dvojicah 

- individualizacija 

- diferenciacija 

 

- razlaga                          

- pisnih izdelkov 

- razgovor                       

- demonstracija 

- delo z besedilom              

- urejanja gradiv 

- metoda branja                

- eksperimentalna 

- metoda 

izkušenjskega 

učenja 

- e-gradiva 

- spletna učilnica 

- računalniški 

program 

- računalniško orodje 

- uvodna ura 

- ura obravnavanja in 

usvajanja nove snovi 

- ura ponavljanja in 

utrjevanja  

- ura preverjanja 

- analiza preverjanja 

- ura ocenjevanja 

- analiza ocenjevanja 

 

P O T E K      D E L A  

 

1. PRIPRAVLJANJE IN UVAJANJE 

• Pregled domače naloge. 

• Pregledamo podatke in prikaze, ki smo jih izdelali v prejšnji uri: zbrani podatki v 

preglednici, vrstični prikaz, prikaz s stolpci. 

 2. PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

Raziskujmo/delo v skupinah 

• Učitelj se z učenci dogovori, kaj bodo še raziskovali. Ogledajo si predloge v 

učbeniku na strani 5 in izberejo primer. 

• Zberejo podatke in jih uredijo v preglednici. 

• Podatke prikažejo s stolpci ali z vrsticami. Zapišejo nekaj vprašanj o nastalem 

prikazu. 
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4. PREVERJANJE 

Poročanje: 

• Predstavitev podatkov z ustreznim prikazom. 

• Tolmačenje in sklepanje. 

 

Z n a č i l n a    t a b e l s k a   s l i k a : 

 Grafični prikazi skupin  

 

Domače delo učencev:  

 DZ,7/2 

 

 

Priloga/e: (delovni/učni listi, …) 

-  

 

Posebne zabeležke – diferenciacija:  

-  

 

Opombe: 

Samorefleksija – realizacija načrtovanega: Usmeritve za nadaljnje načrtovanje: 
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11.1.1.4 Priprava U4 

 

Učna enota: PISNO MNOŽENJE DVOMESTNEGA Z ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Operativni cilji: 

 

• Učenci ocenijo rezultat pri računanju. 

• Pisno množijo naravna števila do 1000. 

• Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog. 

• Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo 

predstavitev ter branje in interpretacijo. 

• Rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije. 

• Rešijo matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja. 

Učne metode: razlaga, razgovor, poslušanje, opisovanje, primerjanje, branje, pisanje, 

opazovanje, praktično delo, demonstracija, delo s tekstom, reševanje 

problemov, delo s slikovnim gradivom in konkretnim materialom 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

spletni viri (interaktivna tabla), zemljevid Slovenije 

Viri in literatura: SDZ 1/103 – 107 

Zap. št. prip.: 38. 

 

IZVEDBA UČNE URE 

Pregled domače naloge: pregledamo vsak SDZ in zvezek posebej. Opozorimo na nenatančne, 

dvojne, lomljene ipd. krožnice. 

• SDZ 1, str. 103 

Razdelimo vloge v stripu in ga preberemo. Učence vprašamo, če se še spomnijo pisnega 

množenja, ki smo ga obravnavali lansko leto. Letos bomo to vsebino še nadgradili in množili 

z večjimi števili. Znanje poštevanke mora biti samoumevno in popolnoma zanesljivo, saj 

bomo za en sam račun množenja morali brez napak izračunati tudi po 6 ali več računov 

poštevanke. 

• SDZ 1, str. 104 

 Preberemo besedilo v modrem polju in se spomnimo izrazov oz. poimenovanj posameznih 

členov v računih množenja. Imamo domača in tuja poimenovanja. Slednja so se uporabljala 

bolj v preteklosti, danes imamo raje slovenske besede. Poznati pa moramo oboje. 

Ali lahko prvi in drugi člen zamenjata vrstni red? Lahko, rezultat se pri tem ne spremeni. 

Torej tudi za množenje velja zakon o zamenjavi. 

Pri kateri računski operaciji je še tako? Pri seštevanju. 

 Strip na prejšnji strani je bil pravzaprav besedilna naloga in zdaj jo bomo rešili. Opozorimo 

na približno oceno zmnožka že pred samim množenjem. Npr. pri prvem računu je ocena: 

približno 30 · 3 bo približno 90. Ocene podamo tudi pri naslednjih računih. 
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 Prvi račun pisnega množenja napišemo na tablo. Učencem pokažemo, kakor je tudi v SDZ, da 

lahko podpisujemo na dva načina, oba sta pravilna. 

Opomba: priporočam, da se učitelj odloči za enega, ki ga potem tudi ves čas uporablja, da 

učencev ne zmedemo po nepotrebnem. 

Na tablo računamo frontalno, učenci imajo račun v SDZ. Ko ga rešimo, preberemo še 

odgovor. 

 Enako izračunamo drugi račun, tokrat imamo prehode, in tretji račun, kjer so prehodi večji. 

Vsakič preberemo tudi odgovore. Učence ponovno opomnimo, kako pomembno je brezhibno 

znanje poštevanke. 

 Preberemo Zalino besedilo. Ali so maske na prejšnji strani slovenske? Ne, videti so afriške ali 

azijske (indonezijske). Če lahko, učencem pokažemo, kako so videti tipične slovenske maske, 

ki jih je omenila Zala. 

1. in 2. naloga 

Pri vsaki nalogi prvi in drugi primer rešimo frontalno, ostalo je za domačo nalogo. 

• SDZ 1, str. 105 

3. naloga 

Izraze smo danes spoznali. Gre za tuje izraze, ki pa so pravilni. Zapišemo račun množenja: 

97 · 6 . Ali bi lahko vrstni red faktorjev zamenjali? Da, vendar je potem težje in bolj zamudno 

računati. Pri pisnem množenju vedno na prvo mesto postavimo večmestno število. 

4. naloga 

Učenci preberejo besedilo in z dvigom rok nakažejo, da bi znali nastaviti prvi račun. Še pred 

tem rešimo nematematični del naloge (na to nas opozori sličica Cofa desno zgoraj): na 

zemljevidu Slovenije pokažemo Logatec. Učenci ga poiščejo na svojih zemljevidih. 

Zapišemo in izračunamo prvi račun množenja ter zapišemo odgovor. Nato enako za drugi 

račun. 

• SDZ 1, str. 107 

Zmorem tudi to 

1. – 5. naloga 

Samostojno delo. Vrstni red reševanja si izbere vsak učenec sam. Pomagamo, dajemo 

namige, kako naj naloge rešujejo. 

Pregledamo rezultate. Kar ostane, je za domačo nalogo. 

• Učence opozorimo, da bomo kmalu začeli uporabljati 2. del SDZ. Če ga še niso, naj ga 

prinesejo v šolo. 

 

Domače delo: SDZ 1, str. 104, 1. in 2. naloga – dokončaj 

SDZ 1, str. 105, 5. naloga 

SDZ 1, str. 106, 6. in 7. naloga 

SDZ 1, str. 107 – dokončaj 
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11.1.1.5 Priprava U5 

 

Učna enota: PRESEK IN UNIJA MNOŽIC, PRAZNA MNOŽICA 

Operativni cilji: 

 

● Učenci uporabljajo pojme množica, osnovna množica, podmnožica, unija, 

presek, prazna možica in jih znajo zapisati z ustrezno simboliko. 

● Grafično prikažejo množice in odnose med njimi. 

● Rešijo matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja. 

Učne metode: razlaga, razgovor, poslušanje, opisovanje, primerjanje, branje, pisanje, 

opazovanje, praktično delo, demonstracija, delo s tekstom, reševanje 

problemov, delo s slikovnim gradivom in konkretnim materialom 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

spletni viri (interaktivna tabla), listi dreves, veje iglavcev, vrvica 

Viri in literatura: SDZ 2/50–55 

Zap. št. prip.: 60.  

 

IZVEDBA UČNE URE 

• Pregled domače naloge 

     Učenci preberejo rešitve nalog in odpravijo napake. 

• SDZ 2, str. 50 

 Preberemo besedilo v rumenem polju in naštejemo elemente množice P in potem še elemente 

množice T. 

Že zgoraj sta z rumeno barvo označena elementa 15 in 30, ki se nahajata v obeh množicah.  

V grafični ponazoritvi množic se to še lepše vidi. Elementa se nahajata v preseku – kjer se 

množici sekata. Presek zapišemo s posebnim znakom ∩. V konkretnem primeru je zapisano P 

∩ T = {15, 30}. 

 Učence opozorimo, da ni nujno, da imata dve množici vedno elemente v preseku. Če so npr. 

elementi ene množice 1, 2, 3, elementi druge pa 4, 5, 6, skupnih elementov nimata. Torej v 

preseku ni elementov. 

1. naloga 

Skupaj, ob razlagi, zapišemo elemente. Učencem svetujemo, naj v takem primeru zapišejo 

števila od najmanjšega do največjega. Naj ne pozabijo v vsaki množici zapisati elemente iz 

preseka. Na koncu naj preštejejo število elementov v vodoravnem zapisu in v grafičnem 

prikazu. 

• SDZ 2, str. 51 

2. naloga 

 Pred reševanjem preberemo Jakov nasvet, ki ga takoj uporabimo. Sicer se v množici elementov 
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hitro izgubimo ali kakšnega spregledamo oz. pozabimo.  

Elemente iz preseka najprej zapišemo v vodoravnem zapisu nato v grafičnem prikazu.  

Na koncu preverimo, če se ujema število elementov v vseh zapisih oz. prikazih. 

 Preberemo besedilo Ali veš? Učencem naročimo, naj o tem besedilu razmišljajo, ko bodo 3. 

nalogo delali doma. 

• SDZ 2, str. 52 

 Preberemo besedilo v rumenem polju. Učencem je beseda unija znana iz besedne zveze 

Evropska unija. Gre za skupnost evropskih držav, v kateri je tudi Slovenija. 

Torej beseda unija pomeni skupnost, zveza, združenje, ali po domače povedano »vse skupaj«.  

 Pri množicah so v uniji vsi elementi, ki se nahajajo ali v prvi ali v drugi ali v preseku dveh 

(lahko tudi več) množic. 

 Učence opozorimo, da ko zapisujejo unijo množic, naj elementov iz preseka ne zapišejo 

dvakrat, ker je to napačno. 

 Ko elemente zapišejo, naj preštejejo, če se število vseh elementov v grafičnem in vodoravnem 

zapisu ujema. Pri množici elementov se namreč hitro zgodi, da kakšnega spregledamo oz. 

izpustimo. 

1. naloga 

Samostojno delo. Po potrebi pomagamo. Preverimo rešitve. 

2. naloga 

Samostojno delo. Po potrebi pomagamo. Preverimo rešitve. Učenci opazijo, da je paradižnik v 

preseku.  

Kot zanimivost povemo, da večina ljudi meni, da paradižnik sodi med zelenjavo, kar pa ne 

drži. Botaniki uvrščajo paradižnik, pa tudi papriko, bučke in kumare med sadje (plodovi, ki jih 

uživamo, se razvijejo iz cveta). Nasprotno pa jih kuharji uvrščajo med zelenjavo. 

Učence lahko za šalo vprašamo, če si predstavljajo sadno torto polnjeno s paradižnikom in 

kumarami, ali pa sadno kupo z bučkami in papriko. 

• SDZ 2, str. 53 

 Preberemo besedilo v rumenem polju. Tu je vse jasno – prazna množica je tista, v kateri ni 

elementov. Poznamo dva zapisa za prazno množico, in sicer { } ali ∅. Oba sta pravilna. 

Slednjega smo srečali pri neenačbah. 

 Spodaj si na konkretnem primeru ogledamo množici Ž in M. M je prazna množica in tudi v 

preseku ni elementov.  

 Odgovorimo na Filipovo vprašanje: v konkretnem primeru ni v preseku nobenega elementa.  

Sicer pa obstaja nekaj imen, ki so lahko moška ali ženska. To so npr. Saša, Vanja, Nastja, 

Ivica, Petja, Robin, Rene, Aleks in še kakšno. 

1. naloga 

Samostojno delo. Po potrebi pomagamo. Preverimo rešitve. 

Preberemo Jakovo vprašanje in odgovorimo nanj: črka je zapis za glas. E je zapis za tri 

različne glasove, in sicer ozki, široki in polglasnik, o je zapis za ozki in široki. 

• SDZ 2, str. 54 

Zmorem tudi to 

1. naloga 

Preden začnejo reševati, učence opomnimo, naj najprej napišejo zaviti oklepaj, ne pa tudi na 
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koncu zavitega zaklepaja. Tega bodo napisali, ko pregledamo rešitve in eventualno kaj 

dodamo. 

Samostojno delo. Preverimo rešitve. 

• SDZ 2, str. 55 

Zmorem tudi to 

2. naloga 

Pred reševanjem učence opozorimo, da gre za relativno zahtevno nalogo, pri kateri bodo 

morali uporabiti znanje oz. poznavanje matematičnih znakov iz več matematičnih poglavij, ki 

smo jih letos spoznali (geometrija, neenačbe, množice).  

Nalogo naj rešujejo s svinčnikom, da bodo lažje popravili, če se bodo kaj zmotili. 

Samostojno delo. Pomagamo z namigi. Preverimo rešitve. 

 Domače delo: SDZ 2, str. 51, 3. naloga  

                         SDZ 2, str. 53, 2. naloga 

                         SDZ 2, str. 54, 3. naloga 

 

11.1.1.6 Priprava U6 

 

Učna enota: DREVESNI IN PUŠČIČNI PRIKAZ 

Operativni cilji: 

 

• Učenci uporabljajo pojme množica, osnovna množica, podmnožica, 

unija, presek, prazna možica in jih znajo zapisati z ustrezno simboliko. 

• Grafično prikažejo množice in odnose med njimi z ustreznimi prikazi 

(Euler-Vennov, Carrollov in drevesni prikaz, puščični prikaz). 

• Grafično prikažejo množice in odnose med njimi. 

• Rešijo matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja. 

Učne metode: razlaga, razgovor, poslušanje, opisovanje, primerjanje, branje, pisanje, 

opazovanje, praktično delo, demonstracija, delo s tekstom, reševanje 

problemov, delo s slikovnim gradivom in konkretnim materialom 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

spletni viri (interaktivna tabla); geometrijski zvezek,  

Viri in literatura: SDZ 2/58, 59, 60 

Zap. št. prip.: 62.  
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IZVEDBA UČNE URE 

Po skupinah dobijo slike iz prehranjevalnega spleta 

• Pregled domače naloge 

     Učenci preberejo rešitve nalog in odpravijo napake. 

• SDZ 2, str. 58 

 Ponovno imamo množici z enakimi podatki kot pri prejšnjih dveh prikazih. Ugotavljamo, 

kateri prikazi so učencem najbolj nazorni. Svoje ugotovitve utemeljijo.  

 Primerjamo prikaze. Učencem postavimo izziv: ali so v vseh prikazih vsi elementi na pravem 

mestu ali kje kakšna manjka? 

1. naloga 

Učenci samostojno s svinčnikom rešujejo nalogo. Zgornji prikaz je lahek, spodnji bolj 

zahteven. 

Pregledamo rešitve in preberemo Zalino opozorilo. Ali nevarne odpadke odlagamo na ustrezna 

mesta? Kakšne posledice lahko povzroči nepravilno odlaganje? 

• SDZ 2, str. 59 

Tokrat imamo prikaz, ki se navezuje na družbo.  

Pri puščičnem prikazu gre za enostavno povezovanje »poveži, kar sodi skupaj«. 

1. naloga 

Samostojno rešujejo. Po potrebi pomagamo. Preverimo rezultate. 

• SDZ 2, str. 60 

Zmorem tudi to 

1. naloga 

Samostojno rešujejo. Po potrebi pomagamo. Preverimo rezultate. 

• Zapis v zvezek 

 

c) Drevesni prikaz 

*** za domačo nalogo prerišejo sliko iz SDZ, str. 58 

 

 

č) Puščični prikaz 

*** za domačo nalogo prerišejo sliko iz SDZ, str. 59 
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• Učence opozorimo, da bomo naslednjo uro pisno preverjali znanje. 

 

      Domače delo: SDZ 2, str. 59, 2. in 3. naloga  

                             Dokončaj zapise v zvezku.      

 

 

11.1.1.7 Priprava U7 

  

 Učitelj: 

PRIPRAVA 

na vzgojno-

izobraževalno 

delo 

PREDMET: RAZRED: DATUM: ZAP. ŠT. URE: 

MAT 5.   

UČNA TEMA LIKI IN TELESA 

UČNA ENOTA Liki in telesa 

Operativni 

vzgojno 

izobraževalni 

cilji 

- razvršča like glede na št. stranic oz. oglišč in jih poimenuje 

- prepozna pravokotnik in kvadrat in pozna njune lastnosti 

- med trikotniki prepozna enakostranične trikotnike 

- s šablono nariše enakostr. trikotnik in pravilni šestkotnik 

- ugotovi, da je pravilni šestkotnik sestavljen iz 6 skladnih 

enakostraničnih trikotnikov 

- razlikuje like in telesa 

- poimenuje okrogla in oglata telesa in jih opiše 

Učne oblike ‒ frontalna 

‒ skupinska 

‒ v dvojicah 

‒ individualna 

Učne metode ‒ razgovora 

‒ razlaganja 

‒ prikazov 

‒ prakt. del 

‒ graf. del 

‒ pisnih del 
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‒ delo s tekst. 

‒ eksperimenta 

Učni pripom. Učbenik ,DZ , geoplošče, enotske kocke, škatle, prazna embalaža, 

tempere, lepilo, časopisni papir 

Literatura  

Potek učne ure: 

V tem poglavju utrdimo učno vsebino o likih in jo razširimo in poglobimo s pojmoma 

enakostranični trikotnik in pravilni šestkotnik. Ponovimo tudi poimenovanje geomet. teles in 

njihovih lastnosti. 

Izvedemo tudi dejavnosti, ki so razložene v priročniku. 

1. Ogledajo si sličico in odgovorijo na vprašanja. 

2. Učenci opisujejo trikotnike, kaj imajo skupnega in v čem se razlikujejo. Ugotovijo, da 

trikotnika, ki bi imel enako dolge stranice, ne morejo predstaviti na geoplošči, vendar 

obstajajo (prometni znaki, šablona na ravnilu, …). 

3. a) Na sliki je 6 skladnih enakostraničnih trikotnikov. 

b) Na sliki je 5 enakostraničnih trikotnikov. 

4. Učenci kroge rišejo s šablono, ne s šestilom. 

5. Enakostr. štirikotnik ni nujno kvadrat. Šestkotnik iz 6 skladnih enakostraničnih trikotnikov 

je pravilni šestkotnik. Kvadrat je pravilni šestkotnik, romb pa ni. 

7. Dodamo lahko učni list iz priloge 15 v priročniku. 

8. Kvadrat in pravokotnik načrtajo z geotrikotnikom. 

9. Mejne ploskve kvadra so pravokotniki in kvadrati. 

11. Delo z enotskimi kockami (prvič se srečajo z njimi). 

12. Modele teles (kvader, kocka)  sestavljajo iz paličic in plastelina. 

 

11.1.1.8 Priprava U8 

 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO – MATEMATIKA – 5. razred 

 

ŠOLA:                                                                                       Zap. št. ure:  

UČITELJ:         U8                                                                            

 

Tema: Druge vsebine 
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Sklop, vsebina/e: Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami 

                              Kombinatorični problemi 

 

Operativni cilji:  

Učenci: 

• rešijo kombinatorični problem na konkretni ravni z uporabo konkretnih materialov, modelov in 

ponazoril, 

• rešijo kombinatorični problem na grafični ravni in prikažejo rešitev le-tega s skico. 

 

Pripomočki: 

 priročnik – priloga 10, učbenik, delovni zvezek, šablonsko ravnilo ( modeli kvadratov in trikotnikov). 

MEDPREDMETNE POVEZAVE  

LVZ 

VIRI, LITERATURA:  

• Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. MŠŠ, Ljubljana 2011. 

• Svet matematičnih čudes. Kako poučevati matematiko v 5. razredu devetletne OŠ: Priročnik  

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Učbenik za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS 

 

Učne oblike Učne metode IKT TIP UČNE/IH UR/E 

- frontalna 

- individualna 

- skupinska 

- delo v dvojicah 

- individualizacija 

- diferenciacija 

 

- razlaga                          

- pisnih izdelkov 

- razgovor                       

- demonstracija 

- delo z besedilom              

- urejanja gradiv 

- metoda branja                

- eksperimentalna 

- metoda 

izkušenjskega 

učenja 

- e-gradiva 

- spletna učilnica 

- računalniški 

program 

- računalniško orodje 

- uvodna ura 

- ura obravnavanja in 

usvajanja nove snovi 

- ura ponavljanja in 

utrjevanja  

- ura preverjanja 

- analiza preverjanja 

- ura ocenjevanja 

- analiza ocenjevanja 
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P O T E K      D E L A  

     

1. PRIPRAVLJANJE IN UVAJANJE  

• Pregled domače naloge 

• Kako naj se oblečeta Jan in Ana? 

Učenci delajo v skupinah po štiri. Vsaka skupina dobi prilogo 10. 

 Iz problemov na straneh 44 in 45 v učbeniku izvemo, da ima Jan 4 majice in 3 pare hlač in da 

ima Ana 4 bluze in 2 krili. Na šolski ples bi šla rada lepo urejena, pa ne moreta ugotoviti, 

katera kombinacija oblačil bi jima najbolj ustrezala. Zato se lotita oblačenja in preoblačenja 

pa tudi gledanja v ogledalo, da bi našla najboljšo kombinacijo oblačil.  

Razmišljamo, kolikokrat se bosta morala preobleči oziroma na koliko načinov se lahko vsak 

izmed njiju obleče. 

2. OBRAVNAVANJE NOVE SNOVI  

• Kako naj se oblečeta Jan in Ana? 

Pogovarjamo se, kako bi prikazali vse možne načine kombiniranja majic in hlač. 

 Učenci že poznajo puščični prikaz, prikaz s preglednico in drevesni prikaz, zato predlagajo, 

na kakšen način bi prikazali kombinatorične situacije. Pri tem jim učitelj pomaga. 

 Nekaj skupin tako izdela različne prikaze za Jana, nekaj pa za Ano. 

Po opravljenem delu svoj prikaz predstavijo sošolcem. 

 Skupno ugotavljamo, ali je prikaz ustrezen, ali so upoštevali vse podatke in ali nam prikaz 

ponuja pregledno in realno stanje možnih situacij. Pogledamo, kako so primer prikazali v 

učbeniku. 

3. VADENJE IN PONAVLJANJE   

Puščični prikaz opravimo skupno z učenci na tabli. 

 Ostale prikaze oblikujejo v skupini na plakatu tako, da rišejo kvadrate in trikotnike s 

šablonskim ravnilom (lahko pa učitelj pripravi kvadrate in trikotnike iz barvnega papirja in 

učenci na plakat le-te lepijo).        

 

4. PREVERJANJE 

Poročanje skupin. 

 

 

 

 

 



Vidervol, A. (2017). Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pef UL. 

55 

 

Z n a č i l n a    t a b e l s k a   s l i k a : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domače delo učencev: 

Naloge v DZ, 48–49 

 

Priloga/e: (delovni/učni listi, pisni preizkusi, izročki PPT predstavitev, kriteriji ocenjevanja, …) 

-  

 

Posebne zabeležke – diferenciacija:  

-  

 

Opombe: 

Samorefleksija – realizacija načrtovanega: Usmeritve za nadaljnje načrtovanje: 

  

 

Analizirali smo učne priprave za poučevanje matematike po učbeniškem kompletu Svet 

matematičnih čudes za 5. razred. Tri učiteljice, ki uporabljajo priprave iz učbeniškega 

kompleta Svet matematičnih čudes za 5. razred, so mi posredovale po obliki podobne 

priprave.   

Učiteljice, ki poučujejo po internetnih pripravah, so izpostavile, da so preobsežne in včasih 

kakšno nalogo tudi izpustijo, včasih pa dodajo kaj svojega, vendar priprav ne dopolnjujejo. 

Izpostavile so tudi, da založbe ponujajo in reklamirajo svoje komplete tudi z že oblikovanimi 
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internetnimi pripravami, ki postajajo čedalje bolj popularne. Zaradi že pripravljenih priprav 

prihranijo veliko časa. Te so jim v pomoč tudi takrat, kadar pride inšpekcija. Z njimi si 

zagotovijo varnost. Včasih, v osemletki, pa so jih morale pisati same, sproti in to jim je vzelo 

veliko časa. Priprave imajo na računalnikih ali USB ključkih, nobena pa ni imela že 

natisnjene priprave. Pravijo, da je to bolj uporabno in ekološko, saj privarčujejo veliko 

papirja.  

 

Ob pregledu učnih priprav smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

• učne teme: učiteljice so nam posredovale priprave, v katerih se teme navezujejo na 

aritmetiko in algebro ter obdelavo podatkov,  

• učni cilji: so operativni, navezujejo se na reševanje problemov iz vsakdanjega 

življenja, 

• učne oblike: v pripravah se pojavijo vse učne oblike; frontalna, individualna, v 

dvojicah, skupinska, 

• učne metode: razgovor, demonstracija, delo z besedilom, razlaga, 

• tip učne ure: pri vseh analiziranih pripravah gre za ponavljanje, utrjevanje,  

• medpredmetno povezovanje: pri nekaterih pripravah so navedeni predmeti, s katerimi 

bi lahko temo medpredmetno povezali, 

• učni pripomočki: plakat s postopkom reševanja besedilnih nalog, učni listi, modeli 

denarja, 

• uvodna motivacija: v večini priprav jih ni, v uvodu gre zgolj za ponovitev snovi iz 

prejšnjih ur, ponovitev postopkov, pregled domače naloge; najbolj motivacijska bi 

lahko bila učiteljičina zgodba v uvodu ure, kaj se ji je zgodilo prejšnji dan, ko je 

nakupovala v trafiki, pogovor z učenci o njihovih doživetjih med počitnicami, 

• matematične naloge in problemi: so iz vsakdanjega življenja, rešujejo jih frontalno na 

tabli, 

• vloga učiteljice: vodi učence po korakih, zastavlja vprašanja, ki zahtevajo en pravilen 

odgovor, preverja znanje z vprašanji,  

• vključevanje učencev: iz priprav je razvidno, da so učenci aktivni, vendar gre zgolj za 

frontalno delo, enosmerno komunikacijo, odgovarjanje, ponavljanje postopkov, da bi 

avtomatizirali postopke računanja, z vprašanji preverjajo razumevanje, najprej 

pokažejo primer računanja na tabli, poudarjena sta njihova pomoč in usmerjanje med 

samostojnim reševanjem nalog pregled domače naloge, ponovitev strategije množenja, 

poimenovanje členov pri množenju, tiho in glasno branje matematičnih problemov, 

razlaga pojmov, podčrtava podatkov, pravilnost rešitve preverijo na tabli, reševanje 

matematičnih problemov s konkretnimi ponazorili, delati morajo po navodilih, so 

vodeni, odgovarjajo na vprašanja, 

• ostalo: priprave vključujejo tudi preglednico z opombami, ki je namenjena učitelju. V 

njo naj bi učitelj po opravljeni uri napisal samorefleksijo, realizacijo načrtovanega ter 

usmeritve za nadaljnje načrtovanje.  

Ena učiteljica se drži svojih lastnih priprav in pri pouku ravno tako uporablja učbenik Svet 

matematičnih čudes za 5. razred. Glava priprave zajema enake elemente kot internetne, 

vendar je potek dela pri njenih pripravah krajši. Iz tega lahko predvidevamo, da so to res 

njene lastne priprave, saj je potek ure napisan skopo po iztočnicah, tako da služijo v oporo le 

njej. Izpostavila je temo liki in telesa, saj se da pri njej veliko ustvarjati iz konkretnega 

materiala in zastavljati problemske naloge. Uporablja različne oblike in metode dela, 

problemske naloge, didaktične pripomočke in ponazorila.   
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Analizirali smo tudi učne priprave za poučevanje matematike po učbeniškem kompletu 

Radovednih 5 za 5. razred. Vse tri učiteljice, ki uporabljajo priprave iz tega učbeniškega 

kompleta, so mi posredovale po obliki podobne priprave.  Tudi one so dodale, da v učne ure 

vključijo lastne ideje, vendar ne dopolnjujejo priprav.  

• učne teme: poštevanka, besedilne naloge, matematični problemi, 

• učni cilji: so operativni, napisani zelo podrobno, 

• uvodna motivacija: gre zgolj za pregled domače naloge, nato pa sledi reševanje DZ, 

UL,  

• učne oblike: pojavijo se vse učne oblike; frontalna, individualna, v dvojicah, 

skupinska, 

• učne metode: razlaga, razgovor, poslušanje, opisovanje, primerjanje, branje, pisanje, 

opazovanje, praktično delo, demonstracija, delo s tekstom, reševanje problemov, delo 

s slikovnim gradivom in konkretnim materialom, 

• tip učne ure: ni opredeljeno, 

• medpredmetno povezovanje: ni zabeleženo, 

• učni pripomočki: uporabljajo interaktivno tablo, e-gradiva, 

• matematične naloge in problemi: v pripravah je poudarjeno, da gre za nenavadne 

matematične probleme, ki so simpatični, zanimivi in zabavni, poudarjen je čas za 

razmislek učencev, veliko je pojasnjevanj s strani učencev; pri odprtih problemih pride 

do izraza njihova domišljija, ustvarjalnost ter matematična spretnost oz. iznajdljivost, 

• vlogo učitelja: učitelj je zgolj usmerjevalec, povezovalec ure, tisti, ki jim ponuja 

izzive,  

• vključevanje učencev:odgovarjajo na vprašanja, berejo naloge, pojasnjujejo odgovore, 

so aktivni, slišani, saj so pozvani, da povedo svoje mnenje in ideje, 

• ostalo: vsebujejo plakate, na katerih so ponazorjene računske operacije, izrazoslovja, 

ki so učencem v veliko pomoč, vendar bi bilo boljše, da bi jih učenci sami sodelovali 

pri izdelavi le-teh. 

Vsaka od priprav imajo svoje pozitivne in tudi negativne lastnosti z vidika vsebin in delov 

priprave, ki so vključene vanje. Le-te smo strnili v spodnji preglednici:  

 

 

Preglednica 2: Pozitivne in negativne lastnosti priprav učbeniškega kompleta Svet matematičnih čudes za 5. razred osnovne 

šole 

+ – 

operativni cilji iz UN, ki so natančno 

določeni 

uvodna motivacija se v večini navezuje na 

pregled domačih nalog 

prostor za učiteljevo samorefleksijo in 

realizacijo načrtovanega ter izboljšave za 

nadaljnje delo 

uporabljenih manj učnih metod 

uporaba raznolikih učnih pripomočkov frontalno reševanje problemov na tablo 

medpredmetno povezovanje enosmerna komunikacija 

naloge iz vsakdanjega življenja učenci so vodeni 
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Preglednica 3: Pozitivne in negativne lastnosti priprav učbeniškega kompleta Radovednih 5 za 5. razred osnovne šole 

+ – 

operativni cilji iz UN, ki so natančno 

določeni 

uvodna motivacija se navezuje samo na 

pregled domačih nalog 

naloge iz vsakdanjega življenja ni zabeleženega medpredmetnega 

povezovanja 

uporaba raznolikih učnih pripomočkov v njej ni zabeležena tabela za učiteljevo 

samorefleksijo in realizacijo načrtovanega ter 

izboljšave za nadaljnje delo 

učenci so postavljeni pred izzive, njihove 

ideje so slišane, veliko pojasnjujejo 

že izdelani plakati za učence 

poudarjen je čas za razmislek učencev  

uporaba IKT table in e-gradiva  

poudarjena je ustvarjalnost, domišljija, 

iznajdljivost 

 

velik nabor učnih metod  

učitelj je zgolj povezovalec ure, manj je 

frontalnega reševanja problemov 

 

 

Glej Priloge 14.1.1–14.1.8. 

Z analizo učnih priprav smo ugotovili, da večina učiteljic poučuje po internetnih pripravah in 

v učne ure vključuje tudi njihove lastne ideje, ki pa jih ne vnašajo v učne priprave. Priprave 

učbeniškega kompleta Svet matematičnih čudes vključujejo prostor za učiteljevo 

samorefleksijo, realizacijo načrtovanega ter prostor za izboljšanje nadaljnjega dela, kar je 

pomemben del pri načrtovanju in izboljšanju ustvarjalnega poučevanja. Z rednim 

spremljanjem in samoevalvacijo dela lahko učitelji izboljšajo poučevanje in ustvarijo 

optimalne pogoje za učenčevo razvijanje ustvarjalnih sposobnosti.  

Iz priprav je razvidno, da učitelji pri pouku matematike uporabljajo različne učne oblike in 

metode, kar spodbuja ustvarjalnost učencev, saj delo poteka na drugačen, dinamičen način. 

Večji poudarek bi moral biti na medpredmetnem povezovanju. Slednje je zabeleženo le pri 

redkih pripravah iz učbeniškega kompleta Svet matematičnih čudes 5, priprave Radovednih 5 

ter priprave učiteljice, ki poučuje po lastnih pripravah, pa tega podatka sploh ne vsebujejo.  

Vsebine v pripravah se navezujejo na ponavljanje, utrjevanje, kar pomeni, da učiteljice 

uporabljajo ustvarjalne pristope takrat, ko učenci že poznajo neke temelje za nadaljnje 

raziskovanje. V večini priprav uvodna motivacija služi kot pregled domače naloge, s katero 
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ne motivirajo učence za nadaljnje delo in ustvarjalnost. V tem delu bi lahko učitelji zastavili 

nek problem iz vsakdanjega življenja ali vprašanje, ki bi učence notranje motiviralo in na 

katerega bi s pomočjo novega znanja lahko ob koncu ure odgovorili.  

Vloga učiteljice je v pripravah iz kompleta Svet matematičnih čudes in pripravah učiteljice, ki 

poučuje z lastnimi pripravami zelo enosmerno naravnana, zastavlja vprašanja, ki od učencev 

zahtevajo en sam pravilen odgovor in je zelo skopo opredeljena. Pri pripravah iz učbeniškega 

kompleta Radovednih 5 pa je učitelj v vlogi usmerjevalca, povezovalca ure in učencem 

ponuja številne izzive. In ravno s tem učitelj učencem omogoči dobro izhodišče, da lahko 

razvijajo svojo ustvarjalnost.  

Aktivna vloga učencev je bolj poudarjena v pripravah iz učbeniškega kompleta Radovednih 5, 

saj jih učitelji pozivajo, naj pojasnijo svoje odgovore in ideje, medtem ko imajo učenci pri 

pripravah Svet matematičnih čudes pasivno vlogo. Frontalno delo, enosmerna komunikacija, 

podčrtava podatkov ipd. učencem ne omogoča izhodišč za razvijanje njihove ustvarjalnosti.  

Dobro načrtovanje ustvarjalnih pristopov pri uri matematike je za učitelje zelo pomembno, saj 

le s tem učencem omogočijo, da iz ustvarjalnega okolja dobiva spodbude in izzive za 

nadaljnje razvijanje ustvarjalnosti. Za to pa učitelji potrebujejo veliko časa. Potreben je čas, 

da smiselno premislijo in kritično razmislijo o zastavljenih problemih, nalogah, izzivih ter 

presodijo, ali bodo z načrtovanimi ustvarjalnimi pristopi in dejavnostmi učencem zagotovili 

ustvarjalno okolje, ki je izhodišče za razvoj njihovih sposobnosti.  

 

11.4.2 Analiza učiteljevih odgovorov v intervjuju 

 

1. Koliko let delovne dobe imate? 

UČITELJ  ODGOVOR KODI 

U1  23 let • med 5 in 25 let 

U2 37 let  • več kot 25 let 

U3 38 let • več kot 25 let 

U4 2 leti • manj kot 5 let 

U5 22 let • med 5 in 25 let 

U6 32 let • več kot 25 let 

U7 31 let • več kot 25 let 

U8 29 let • več kot 25 let 
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Povzetek odgovorov:  

V vzorec smo zajeli učiteljice z različno delovno dobo. 1 učiteljica ima manj kot 5 let delovne 

dobe, 2 učiteljici med 5 in 25 let delovne dobe,  5 učiteljic ima več kot 25 let delovne dobe.  

 

2. Na katerih področjih poučevanja se počutite najbolj kompetentni, samozavestni in 

zakaj? 

UČITELJ  ODGOVOR KODI 

U1  Na področju slovenščine in družbe. Obe 

področji imam že od nekdaj rada in prav 

tukaj se da z učenci veliko ustvarjati. Učno 

snov s teh področij mi je tudi lažje 

predstaviti še na kakšne druge načine. 

• slovenščina 

• družba 

• večje možnosti za 

ustvarjanje 

• podajanje učne snovi  

U2 Na področju matematike, naravoslovja in 

tehnike, glasbene umetnosti in likovne 

umetnosti. To pa zato, ker imam rada 

veliko eksperimentov, ustvarjanja, logike, 

petja.  

• matematika 

• naravoslovje in tehnika 

• glasbena umetnost 

• likovna umetnost 

• eksperimentiranje 

• večje možnosti za 

ustvarjanje 

• logika 

• petje 

U3 Po tolikih letih poučevanja sem postala kar 

samozavestna na vseh področjih. 

• vsa področja 

• večletne izkušnje iz 

preteklih let 

U4 Nobeno področje mi ne dela težav, tako da 

ne morem natančneje opredeliti močnih in 

šibkih področij. Ležijo mi vsa področja in 

počutim se dovolj kompetentna za 

poučevanje vseh.  

 

• vsa področja 

• večletne izkušnje iz 

preteklih let 

U5 Ravno na področju matematike, saj jo 

obožujem že od mladih nog. Izvajam tudi 

seminarje, preko katerih podajam svoje 

znanje tudi drugim učiteljem in 

učiteljicam.  

 

• matematika 

• osebnostno najmočnejše 

področje 

U6 Na področju družbe, še posebej zgodovina,  

likovna in glasbena umetnost, ker me ta 

področja tudi sicer zanimajo. Na teh 

področjih sem se v preteklih letih dodatno 

usposabljala in izobraževala. 

• družba 

• likovna umetnost 

• glasbena umetnost 

• dodatna usposabljanja in 

izobraževanja 
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U7 Najbolj kompetentna se počutim na 

področju poučevanja slovenščine, 

matematike, družbe in likovne umetnosti. 

To so področja, ki mi osebnostno najbolj 

ležijo. 

• slovenščina 

• matematika 

• družba 

• likovna umetnost 

• osebnostno najmočnejša 

področja 

U8 Na področjih slovenščine, matematike, 

naravoslovje in tehnika ter družbe. Tu 

imam znanje, ki ga nadgrajujem z raznimi 

izobraževanji, seminarji. Prav tako sem 

bila že v času šolanja tu najbolj uspešna in 

zelo motivirana. 

• slovenščina 

• matematika 

• naravoslovje in tehnika 

• družba 

• dodatna usposabljanja in 

izobraževanja 

• osebnostno najmočnejša 

področja v otroštvu 

• motiviranost 

 

Učiteljeva močna področja poučevanja 

NAJBOLJ KOMPETENTNO PODROČJE  število učiteljev, ki so odgovorili, 

da se na navedenem področju 

počutijo  najbolj kompetentne 

matematika 6 

družba 6 

slovenščina 5 

likovna umetnost 5 

glasbena umetnost 4 

naravoslovje in tehnika 4 

 

RAZLOGI, DA SE NA IZBRANEM PODROČJU 

POČUTIJO NAJBOLJ KOMPETENTNE 

število učiteljev, ki so navedli 

razloge, da se na izbranem 

področju počutijo najbolj 

kompetentne 

osebnostno najmočnejše področje že iz otroštva 3 

predmeti ponujajo največje možnosti za ustvarjanje 2 

večletne izkušnje 2 

dodatna usposabljanja in izobraževanja 2 
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Povzetek odgovorov:  

Med najbolj priljubljenimi predmeti poučevanja v 5. razredu sta matematika in družba. Ta dva 

predmeta je izpostavilo kar 6 učiteljic od 8, nekoliko manj (5) učiteljic, pa je izpostavilo 

predmeta slovenščine in likovne umetnosti. Polovico jih je kot njihovo močno področje 

poučevanja navedlo tudi glasbeno umetnost ter naravoslovje in tehniko. 

Kot razloge so najpogosteje izpostavile, da je to njihovo najmočnejše področje že iz otroštva 

in da imajo največje možnosti za ustvarjanje. Kot razlog so navedle tudi večletne izkušnje ter 

dodatna usposabljanja in izobraževanja. 

Rezultati so pokazali, da se večina učiteljic počuti kompetentne na področju poučevanja 

matematike, kar pomeni, da jim poučevanje tega predmeta ne povzroča težav. Če se učitelj na 

področju poučevanja matematike počuti kompetentnega pomeni, da bo v ta pouk lažje 

vključeval ustvarjalne pristope in bo pri tem odločen, četudi bo med poukom prišlo do 

spontane ustvarjalnosti (s strani učencev ali učitelja samega) (Briggs, Davis, 2008). Tej 

učitelji so tudi zelo fleksibilni, kar pomeni, da bodo pozorni na učenčeve ideje, spodbude, ki 

jih bodo sproti vključevali v pouk. Upajo si narediti pouk drugačen in zanimiv, s tem pa 

ustvarijo ustvarjalno okolje, ki spodbuja razvoj učenčevih sposobnosti (prav tam).  

Veliko učencev in odraslih ne mara matematike, ker so na tem področju imeli slabe izkušnje. 

Nerazumevanje snovi, učiteljeva slaba volja, dolgočasna in nezanimiva matematika … vse to 

so lahko razlogi, da je matematika pri ljudeh manj priljubljena. Učitelji jo lahko s svojim 

poučevanjem in pristopi približajo učencem tako, da bodo v njej videli smisel. Matematika je 

prisotna v našem vsakdanu in ima izreden pomen. Z vključevanjem ustvarjalnih pristopov v 

pouk matematike bo učitelj lahko približal matematiko učencem in v njih vzbudil zanimanje 

za njo (Boaler, 2016). 

Dodatna izobraževanja, usposabljanja in seminarji pomembno prispevajo k učiteljevemu 

profesionalnemu razvoju, ki so v današnjem času, v katerem se pojavljajo potrebe po usvojitvi 

novih sposobnosti, spretnosti in znanja, zelo pomembna (Cvetek, 2005). S tem nadgrajujejo 

svoja znanja in razvijajo kompetence iz različnih področij.  

 

3. Ustvarjalnost je zelo širok pojem. Kaj vse razumete pod besedno zvezo ustvarjalno 

poučevanje? 

 

UČITELJ  ODGOVOR KODI 

U1  Ustvarjalno poučevanje omogoča 

učencem, da samostojno pridejo do 

določenih zaključkov, ciljev in si tako 

bolje predstavljajo in zapomnijo učno 

snov. Pri tem je uporaba različnih učnih 

oblik in metod prav tako zelo 

pomembna. Učenci se navajajo na 

samostojno iskanje informacij, na 

• samostojno ustvarjanje 

učenca 

• boljše pomnjenje in 

predstava učne snovi 

• različne učne oblike in 

metode 
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različne oblike dela, na sodelovanje v 

skupini, prilagajanje, sprejemanje 

odgovornosti.  

U2 To razumem kot nudenje iztočnic za 

razmišljanje, postavljanje zanimivih 

vprašanj, predvidevanj, namigov, 

vključevanje predmetov iz življenja, 

opazovanje, konkretna merjenja in 

primerjava. Učitelj je pri pouku bolj 

pasiven, učenci pa so tisti, ki so aktivni. 

• samostojno ustvarjanje 

učenca 

• vključevanje predmetov iz 

vsakdanjega življenja 

• različne učne oblike in 

metode 

• aktiven učenec 

U3 Ustvarjalno poučevanje si razlagam, da 

nekaj ustvarim samostojno. Se pravi, da 

pouk načrtujem tako, da bodo učenci 

samostojno prihajali do rešitev, da bodo 

samostojno iskali poti do rešitev, 

formule, pravila, zakonitosti ipd.  

• samostojno ustvarjanje 

 

U4 Ustvarjalno poučevanje je poučevanje, 

kjer je učitelj moderator. Poudarek je na 

aktivnosti učencev. Učenci sami 

pridobivajo nova znanja, so aktivni in 

drug drugemu nudijo pomoč. 

Postavljeni so pred težavo, ki jo morajo 

s svojim znanjem, ustvarjalnostjo, 

aktivnostjo in iznajdljivostjo rešiti.  

• učitelj kot moderator 

• aktiven učenec 

• samostojno ustvarjanje 

učenca 

• medsebojna pomoč med 

učenci 

 

U5 Ustvarjalno poučevanje vključuje 

uporabo različnega didaktičnega 

materiala, drugačnih, inovativni pristopi 

k poučevanju, uporaba vseh čutil pri 

usvajanju nove snovi, uvajanje 

problemskih nalog odprtega tipa … 

• različne učne oblike in 

metode 

• uporaba vseh čutil pri 

usvajanju nove snovi 

• problemske naloge 

U6 To razumem, da učni proces 

(komunikacija) teče dvosmerno, od 

učitelja do učenca in obratno, da izhaja 

iz izkušenj, posameznikove motivacije 

ter motivacije, da je učitelj v vlogi 

usmerjevalca, mentorja in ni samo v 

vlogi podajalca učne snovi, da 

spodbujaš in uporabljaš različne 

pristope in metode za poučevanje. 

• dvosmerna komunikacija 

• izkušenjsko učenje 

• samostojno ustvarjanje 

učenca 

• učitelj kot moderator 

• različne učne oblike in 

metode 

U7 Ustvarjalno poučevanje si razlagam 

tako: ponuditi možnost, da je učenec 

lahko ustvarjalen, usmerjati učenca, da 

na zanj nov način prihaja do novih 

spoznanj in rešitev. 

• različne učne oblike in 

metode 

• učitelj kot moderator  

• samostojno ustvarjanje 

učenca 
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U8 
Učenci ne poslušajo poučevanje le 

frontalno, ampak  sodelujejo na različne 

načine pri procesu poučevanja. 

Raziskujejo, iščejo, poglabljajo snov v 

skupinah, dvojicah, individualno. 

Delajo s konkretnim  materialom ali 

opazujejo okolje neposredno. Da učitelj 

med poučevanjem spodbuja 

ustvarjalnost učencev, jim pomaga, da 

izražajo njihove ideje, da kritično 

razmišljajo, da se znajdejo v 

nepredvidljivih situacijah v šoli in v 

življenju.  

• različne učne oblike in 

metode 

• učitelj kot moderator 

 

 

Pomen ustvarjalnega poučevanja 

DEFINICIJA USTVARJALNEGA POUČEVANJA 

(PO MNENJU UČITELJIC) 

število podobnih opredelitev pojma 

ustvarjalnega poučevanja 

samostojno ustvarjanje učenca  6 

različne učne oblike in metode 
6 

učitelj kot moderator 4 

aktiven učenec 2 

 

Povzetek odgovorov:  

Največ učiteljic je v opredelitev pojma ustvarjalnega poučevanja zajelo samostojno 

ustvarjanje učence, to pomeni, da je učenec tisti, ki je aktiven in sam prihaja do idej. Njihova 

opredelitev se povezuje z opredelitvijo pojma ustvarjalnosti, ki jo je navedla Blažičeva 

(2003). Navezuje se na miselni proces ustvarjanja novih idej. Učitelj je pri pouku zgolj kot 

moderator, njihov usmerjevalec oz. oseba, ki jim ponuja izzive in jih notranje motivira za 

nadaljnje raziskovanje. Prav tako so navedle, da ustvarjalno poučevanje vključuje uporabo 

različnih metod in oblik dela, s katerimi pouk matematike poteka na drugačen in bolj zanimiv 

način.  

Ustvarjalno poučevanje torej učiteljice povezujejo s  konstruktivističnim načinom poučevanja, 

kar smo izpostavili kot enega od pomembnih načinov ustvarjalnega poučevanja (glej poglavje 

3). Bistvo konstruktivističnega pristopa je, da učenci sami prihajajo do novih spoznanj in 

znanja (Kesal, 2003). Učitelj pri pouku nastopi zgolj kot moderator, ki jim pomaga izražati 

njihove ideje ter  spodbuja kritično razmišljanje, da se znajdejo v nepredvidljivih situacijah.  
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4. Kako vključujete ustvarjalne pristope v pouk matematike?  

 

UČITELJ  ODGOVOR KODI 

U1  Pri matematiki največ vključujem v 

pouk besedilne naloge in pa naloge, ki 

jim pomagajo v vsakdanjem življenju, 

se pravi čisto praktične primere nalog.  

• problemi iz vsakdanjega 

življenja 

U2 Kot sem omenila prej, pri pouku 

učencem ponudim iztočnice za 

razmišljanje, spodbujam jih z 

zanimivimi vprašanji, namigi, velik 

poudarek dajem tudi na opazovanju, 

sklepanju iz vsakdanjega življenja, 

vživljanje v vsakdanje situacije in 

okoliščine, pri pouku postavljam 

izzive.  Spodbujam jih, da povezujejo 

znanje in primere, ki jih ustvarijo 

učenci. 

• spodbujanje učencev 

opazovanje 

• problemi iz vsakdanjega 

življenja izzivi 

• povezovanje znanja in 

primerov  

U3 Pomemben se mi zdi samostojen 

pristop učenca, da k reševanju 

problema prihaja po drugi poti, a cilj 

oz. rezultat je enak kot po poti, ki jo 

predstavi učitelj. Učenci iščejo poti, 

zaupajo svoji glavi, razmišljajo na 

drugačen način in na situacijo gledajo 

iz drugega zornega kota. Spodbujam 

jih, da naj zaupajo v svoje znanje in da 

lahko do enake rešitve pridemo na več 

možnih načinov.  

• samostojen pristop učenca k 

reševanju problemov 

• iskanje različnih poti do 

rešitve 

• spodbujanje učencev 

 

U4 Trudim se jih čim več vključevati. 

Najpogosteje jih uporabljam pri 

uvodnih urah, ko jih po skupinah 

spodbudim, da začnejo razmišljati, 

kako bi oni prišli do rešitve ali urah 

utrjevanja snovi, kjer lahko 

samostojno iščejo poti do reševanja 

problemov.  

• skupinsko pri uvodnih urah 

• samostojen pristop učenca k 

reševanju problemov 

• pri urah utrjevanja 

 

U5 Večji del učne ure delamo v enaktivni 

oz. dejavnostni fazi, na konkretnem 

nivoju, z vnašanjem različnega 

materiala, igranjem didaktičnih iger, ki 

so namenjene utrjevanju snovi. 

Pomembno se mi zdi, da učenci že 

poznajo neke temelje, pravila in 

• problemi iz vsakdanjega 

življenja 

• drugačne oblike in metode 

dela, didaktični pripomočki 

• pri urah utrjevanja 

• pomembno poznavanje 

določenih pravil in zakonov 
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zakone, saj jim le-to daje podporo pri 

nadaljnjem razmišljanju.  

U6 Pri pouku uporabljam predvsem 

praktično delo, razne ponazoritve, 

skupinsko delo, odkrivanje različnih 

poti do rešitev. 

• drugačne oblike in metode 

dela, didaktični pripomočki 

• samostojen pristop učenca k 

reševanju problemov 

U7 Problemske naloge so po mojem 

mnenju najbolj ustvarjalne, zato se jih 

velikokrat poslužujem. Delo načrtujem 

tudi po skupinah ali v paru, skratka 

poslužujem se drugačnih oblik in 

metod dela, zato da pouk poteka na 

malo drugačen način.  

• problemi iz vsakdanjega 

življenja  

• drugačne oblike in metode 

dela, didaktični pripomočki 

U8 
To vedno vpeljujem s konkretnimi 

didaktičnim materialom. Učenci si 

tako snov lažje predstavljajo. 

Največkrat tudi pri različnih 

besedilnih nalogah (z več rešitvami), 

delih celote, ob primerih iz 

vsakdanjega življenja, ko pri reševanju 

uporabijo različne bralne strategije ter 

kritično razmišlja o potrebnih in 

zadostnih podatkih; pri razčlembi 

problemskih situacij, ki jih predstavijo 

z različnimi ponazorili in 

matematičnim zapisom; pri reševanju 

problemov, ki zahtevajo zbiranje in 

urejanje podatkov, njihovo 

predstavitev ter branje in 

interpretacijo; pri oblikovanju 

slikovnih in geometrijskih vzorcev; pri 

reševanju kombinatoričnih problemov 

na konkretni ravni z uporabo 

konkretnih materialov, modelov in 

ponazoril. 

• drugačne oblike in metode 

dela, didaktični pripomočki 

• primeri iz vsakdanjega 

življenja 

• kritično razmišljanje o 

potrebnih in zadostnih 

podatkih 

• razčlemba problemskih 

situacij 

• zbiranje in urejanje podatkov 

• oblikovanje geometrijskih in 

slikovnih vzorcev 

• delo s konkretnim materialom 

 

 

Vključevanje ustvarjalnih pristopov v pouk matematike 

način vključevanja ustvarjalnih pristopov v pouk 

matematike 

število učiteljic, ki so navedle način, 

kako ustvarjalne pristope vključujejo v 

pouk matematike 

problemi iz vsakdanjega življenja 5 

drugačne oblike in metode dela, didaktični 

pripomočki 
4 
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samostojen pristop učenca k reševanju problemov 

 
3 

spodbujanje učencev  
2 

pri urah utrjevanja 
2 

 

Povzetek odgovorov:  

Pet učiteljic je izpostavilo, da v pouk vključujejo ustvarjalne pristope s pomočjo problemov iz 

vsakdanjega življenja in z uporabo drugačnih oblik in metod dela ter didaktičnimi 

pripomočki. Tri učiteljice so izpostavile, da dajejo velik poudarek na samostojnemu pristopu 

učenca k reševanju problemov ter njihovemu samostojnemu iskanju poti do rešitev. Dve sta 

bili mnenja, da učitelj s spodbudami, kot so npr. iztočnice na začetku ure ali zanimiva 

vprašanja, v veliki meri vpliva na razvoj ustvarjalnih sposobnosti učencev. Ustvarjalne 

pristope najlažje vključujeta pri urah utrjevanja dve učiteljici. Tudi Csikszentmihalyi (1997) 

poudarja, da je učenčeva ustvarjalnost odvisna od njegovega predznanja in poznavanja 

določenih pravil in zakonitosti. Če si ogledamo primer naloge (Primer 1, str: 23) , ki smo ga 

predstavili v začetku poglavja, vidimo, da so učenci za ponazoritev množenja 18 x 5 morali 

poznati določene zakone računanja. Torej, je njihovo predznanje vplivalo na to, kako bodo 

množenje prikazali s skico.  

Problemi, ki izhajajo iz realnega življenja, dajejo učencem smisel in jih notranje motivirajo za 

samostojno reševanje in iskanje poti do rešitev (Erjavec, 2015). Učenčeva dejavnost se 

poveča tudi z uporabo različnih didaktičnih pripomočkov, s pomočjo le-teh pouk poteka na 

drugačen in zanimiv način, hkrati pa se z njihovo uporabo izboljša tudi učenčevo razumevanje 

snovi (Čerček, 2015). 

 

5. Ali posebej načrtujete vidik ustvarjalnega poučevanja ali to pride spontano? 

 

UČITELJ  ODGOVOR KODI 

U1  Večinoma načrtujem, včasih pa se kakšno 

vprašanje oz. problem pojavi čisto 

spontano in je potem lahko še bolj 

zanimivo, saj učenci poskušajo sami 

ugotavljati rešitve. 

 

• načrtuje 

• spontano 

U2 Delno načrtujem, je pa  vedno prisotna 

tudi  sprotna ustvarjalnost. 

• načrtuje 

• sprotno 

U3 Ustvarjalnost je zame velikokrat 

nepredvidljiva in pride spontano, saj se 

kdaj zgodi, da učenec sam poda idejo. 

• načrtuje 

• spontano 
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Včasih pa ustvarjalne pristope  tudi 

načrtujem.  

U4 Glede na to da nimam še toliko izkušenj 

se na vsako uro pripravim. Spoznavam 

pa, da z izkušnjami prihaja tudi večja 

spontanost med urami.  

• načrtuje 

• spontano 

U5 Oboje, načrtujem in spontano. Opažam 

pa, da je v veliki meri odvisno, ali je 

skupina učencev odprta, pripravljena 

sodelovati, povedati svoje mnenje in 

razmišljanje, čeprav niso popolnoma 

prepričani, da je odgovor pravilen. 

Velikokrat se je že zgodilo, da mi je 

načrtovanje vzelo veliko časa. Res je, da 

je bila ura dobro načrtovana, vendar je 

zaradi posameznikov v razredu nisem 

mogla izpeljati tako, kot bi si jo zaželela.  

• načrtuje 

• spontano 

U6 V začetku je potrebno izhajati in 

načrtovati iz izkušenj, tako da si pri tem 

samozavesten. To ti vzame veliko časa. V 

veliki meri je odvisno tudi od razreda, saj 

lahko pride tudi do spontanega 

ustvarjalnega poučevanja, ko kdo izmed 

učencev da pobudo za nadaljnje 

razmišljanje. Ko učitelj ve, kaj hoče 

doseči, kaj je cilj in stoji za tem, 

ustvarjalnost ni težko spodbuditi. Tukaj 

bi omenila še stisko s časom, saj 

načrtovanje vzame veliko časa, učni načrt 

pa je (pre)obsežen.  

• načrtuje 

• spontano 

U7 Oboje. Čeprav priprave načrtujem za 

vsako uro posebej, se velikokrat zgodi, da 

ura izpade na popolnoma drugačen način, 

kot je bila prvotno zastavljena. Moram 

poudariti, da mi to vzame veliko časa in 

energije. Odvisno je tudi od pobude 

učencev, kako radovedni so, kaj se jim 

plete po glavi… V pouk zato večkrat 

vključim njihova razmišljanja in 

predstave - takrat pride do spontane 

ustvarjalnosti, ki je v mojih pripravah ni. 

• načrtuje 

• spontano 

U8 Mislim, da je ta vidik  potrebno 

načrtovati, za to pa potrebujemo veliko 

več časa. Se pa je zgodilo, da je kakšen 

del ustvarjalnosti  prišel spontano. 

• načrtuje 

• spontano 
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Odvisno je od učencev.  

 

Načrtovanje ustvarjalnega poučevanja 

NAČRTOVANJE USTVARJALNOSTI  ŠTEVILO UČITELJIC, KI TRDIJO, DA 

USTVARJALNOST NAČRTUJEJO ALI PA 

DO NJE PRIDE SPONTANO 

načrtuje 8 

spontano 8 

 

Povzetek odgovorov:  

Vse učiteljice so odgovorile, da vidik ustvarjalnega poučevanja pri pouku matematike 

načrtujejo, včasih pa pride tudi spontano.   

Za kvalitetno uro pouka se mora učitelj dobro pripraviti in uro skrbno načrtovati (Briggs, 

Davis, 2008). Še posebej to velja za pouk, v katerega učitelj vključi ustvarjalne pristope, saj 

mora tehtno premisliti, ali bodo načrtovane dejavnosti učencem omogočale razvijanje 

njihovih ustvarjalnih sposobnosti. Res pa je, da ustvarjalnost lahko pride tudi spontano, ko se 

učitelju na začetku ure porodi nova ideja in jo nenačrtovano vpelje v pouk (prav tam). Tudi 

učenci so lahko pobudniki spontane ustvarjalnosti, saj z izražanjem lastnih idej, predstav, 

odpiranjem novih vprašanj krojijo pouk. Pomembno je, da učitelj njihove ideje sliši in jih 

smiselno uporabi v kontekstu (Starbuck, 2012). 

Dobro bi bilo, da bi načrtovane ideje za ustvarjalnost učiteljice sproti vključevale v internetne 

priprave ter jih dopolnjevale. Tako bi s to raziskavo dobili jasnejšo predstavo o njihovem 

vključevanju ter načrtovanju ustvarjalnih pristopov pri pouku matematike. 

 

 

6. Katere teme lažje načrtujete z ustvarjalnimi pristopi? 

UČITELJ  ODGOVOR KODI 

U1  Lažje načrtujem predvsem teme z 

merjenjem, razne geometrijske 

pojme, računanje z denarjem ipd. 

Veliko tem se da povezati z 

ustvarjalnimi pristopi, žal pa nam 

velikokrat zmanjka časa, saj so v 5. 

razredu na teden le 4 ure matematike, 

pa bi nujno potrebovali še uro več, 

saj utrjevati skoraj ni mogoče. 

• merjenje 

• geometrija 

• računanje z denarjem 
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U2 Ustvarjalne pristope lažje uporabim 

pri temah, kot so npr.: matematični 

problemi, naloge iz geometrije, deli 

celote, kjer lahko učenci iščejo poti, 

ki jih pripeljejo do rešitev.  

• matematični problemi iz 

vsakdanjega življenja 

• geometrija 

• deli celote 

U3 Mislim, da se vse teme lahko 

načrtuje z ustvarjalnimi pristopi, saj 

matematika za moje pojme ne pozna 

meja. Kar pa bi tukaj izpostavila je 

to, da je ustvarjalne pristope najlažje 

vplesti v pouk pri ponavljanju in 

utrjevanju snovi, ko učenci neke 

temelje že usvojijo.  

• vse teme 

 

U4 Sama sem ustvarjalnost najlažje 

uporabila pri temah, kot so merske 

enote, problemske naloge, deli 

celote, geometrija, medpredmetno 

povezovanje.  

• merjenje 

• matematični problemi iz 

vsakdanjega življenja 

• deli celote 

• geometrija 

• medpredmetno povezovanje 

U5 Pri temah kot so aritmetika in 

algebra ter geometrija sem najlažje 

vnesla ustvarjalne pristope v pouk. 

Drugače pa poskušamo matematiko 

vpletati v kakšne dneve dejavnosti, 

kjer iščemo povezave matematike z 

drugimi področji.  

• aritmetika 

• algebra 

• geometrija 

• dnevi dejavnosti 

U6 Pri matematiki uporabim predvsem 

probleme iz vsakdanjega življenja, 

npr. računanje z denarjem, simetrija, 

kombinatorični problemi ipd.  

• matematični problemi iz 

vsakdanjega življenja 

• simetrija 

• kombinatorični problemi 

U7 To največkrat uporabim pri temah, ki 

dopuščajo ustvarjalni pristop, to so 

problemske naloge, liki, telesa … 

• liki in telesa 

U8 Kadar gre za utrjevanje snovi,  a tudi 

nova snov se lažje podaja s 

konkretnimi  izkustvi, ker je 

učencem to podajane snovi  bližje, 

npr. aritmetika, geometrija, 

kombinatorika, besedilne naloge, 

kjer je lahko več tega vizualnega 

podajanja in prikazovanja snovi, 

postopkov.   

• aritmetika 

• geometrija 

• kombinatorika 

• matematični problemi iz 

vsakdanjega življenja 
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Teme, ki jih lažje načrtujejo z ustvarjalnimi pristopi  

TEME, KI JIH UČITELJICE NAJLAŽJE 

NAČRTUJEJO Z USTVARJALNIMI PRISTOPI 

ŠTEVILO UČITELJIC, KI SO 

NAVEDLE DOLOČENO TEMO  

geometrija 5 

matematični problemi iz vsakdanjega življenja 4 

merjenje 
2 

deli celote 2 

vse teme 1 

 

Povzetek odgovorov:  

Ena učiteljica je poudarila, da lahko vse matematične teme načrtujemo ustvarjalno. 

Ustvarjalnost namreč ne pozna meja in nas spremlja vsak dan. V kolikšni meri bo posameznik 

ustvarjalen, je odvisno od njegove domišljije in originalnosti njihovih idej (Pečjak, 1987). Za 

ustvarjalnost si je potrebno vzeti čas in jo skrbno načrtovati (Starbuck, 2012). 

Geometrijo je izpostavilo pet učiteljic, štiri učiteljice matematične probleme iz vsakdanjega 

življenja in dve merjenje ter dele celote.  

 

7. Kakšne učinke ima ustvarjalno poučevanje na učence?  

 

UČITELJ  ODGOVOR KODI 

U1  Po mojih izkušnjah ima ustvarjalno 

poučevanje na učence pozitiven učinek, stvari 

so jim bolj jasne in več si zapomnijo. 

• trajnejše znanje 

U2 V večini dobre. Tisti, ki imajo pri matematiki 

težave, velikokrat obupajo, ali pa se 

problemskih nalog sploh ne lotijo, ker so 

prepričani, da to ni za njih. Veliko jim pomeni 

spodbuda, pohvala ipd. Velikokrat pri pouku 

zato posežem po skupinskem reševanju 

problemov, tako da se tudi oni počutijo 

pomembne, »koristne«, to pa pripomore k 

dobremu razumevanju v razredu.  

• dobro razumevanje v 

razredu 

U3 Absolutno pozitivne, so bolj samozavestni, 

sproščeni pri pouku matematike. Tak način 

pouka je učencem všeč, saj ne poteka 

frontalno, ampak v obliki diskutiranja, 

• boljša samozavest  
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debatiranja med vrstniki in učiteljem.  

U4 Ustvarjalno poučevanje ima pozitivne učinke 

na učence, saj se izkaže, da imajo radi 

drugačne oblike poučevanja in radi praktično 

delajo ter med seboj sodelujejo. Moram pa 

poudariti, da sem morala učence na takšen 

pouk navaditi. Sprva na to niso bili vajeni, 

nato pa so s časoma ugotovili, da zna biti 

takšen način matematike še kako zelo 

zabaven.  

• dobro razumevanje v 

razredu  

• zabavna matematika 

U5 Učenci so motivirani za delo, odlična 

razredna klima, razvijajo dober odnos učenec-

učenec in učenec-učitelj, dinamičnost dela, 

lažje uresničevanje vzgojno-izobraževalnih 

ciljev, usvojeno znanje je trajnejše 

• motiviranost 

• dobro razumevanje v 

razredu 

• dinamično delo 

• lažje uresničevanje 

ciljev 

• trajnejše znanje 

U6 Učenci so bolj motivirani za delo, imajo 

občutek, da se igrajo, ker pouk ne poteka v 

strogi formalni obliki. To jim je zabavno, 

hkrati pa se zavedajo, da so se nekaj naučili. 

Vse to pa je seveda odvisno od generacije.  

• motiviranost 

• zabavna matematika 

• trajnejše znanje 

 

U7 Doprinos pri učencih se vidi v bolj 

poglobljenem znanju, ker tudi učenje poteka 

bolj  izkustveno. Znanje je tudi trajnejše, 

učenci razvijajo kritično mišljenje, o neki 

temi razmišljajo širše in povezujejo znanja iz 

drugih področij.  

• izkustveno učenje 

• trajnejše znanje 

• kritično mišljenje 

• povezovanje znanja iz 

drugih področij 

U8 Učinki so pozitivni, večja motivacija, 

pridobivanje na vztrajnosti, boljšemu 

sodelovanju med sošolci in trajnejše znanje. 

Nekateri se tega bojijo in se ne znajo lotit 

takšnih nalog –takrat delo poteka v paru ali v 

skupini, da si med seboj pomagajo in 

spodbujajo. 

• motiviranost 

• razvijanje vztrajnosti 

• trajnejše znanje  

• dobro razumevanje v 

razredu 

 

Učinki ustvarjalnega poučevanja na učence 

UČINKI USTVARJALNEGA POUČEVANJA NA 

UČENCE 

ŠTEVILO UČITELJIC, KI JE 

NAVEDLO POZITIVEN 

UČINEK  

trajnejše znanje 5 
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dobro razumevanje v razredu 4 

zabavna matematika 2 

boljša samozavest 1 

 

Povzetek odgovorov:  

Vse učiteljice so navajale pozitivne učinke uporabe ustvarjalnih pristopov, ki jih opazijo pri 

učencih. Kar pet učiteljic je izpostavilo, da je znanje učencev z uporabo ustvarjalnih pristopov 

trajnejše. To je tudi mnenje Starbucka (2012), ki trdi, da si učenci snov boljše zapomnijo, če 

je poučevanje ustvarjalno. Polovica učiteljic je omenila boljše razumevanje v razredu, ki 

pripomore k dobri razredni klimi. Le-ta se kaže v medsebojni pomoči, potrpežljivosti, 

sodelovanju, vztrajnosti, medsebojnem poslušanju idej ter v boljšem odnosu učenec-učenec in 

učenec-učitelj. S tem, ko učenci poslušajo drug drugega, se tudi učijo drug od drugega. Gre za 

sodelovalno učenje, preko katerega se lahko učenci naučijo več kot iz klasičnega pouka 

(Peklaj, 2001). Ena izmed učiteljic je omenila tudi, da učenci pridobijo na njihovi 

samozavesti, saj zaupajo v svoje znanje in sposobnosti ter si upajo deliti svoje ideje, pa čeprav 

so morda kdaj napačne. Takšne situacije lahko učitelj spreobrne v zelo poučne, in sicer tako, 

da se o napakah pogovarjajo, razmišljajo o tem, kako je prišlo do teh napak in na kaj morajo 

paziti, da bodo v prihodnje pozorni (Boaler, 2016).  

 

8. Ali po vašem mnenju učni načrt za matematiko vključuje pristope ustvarjalnega 

poučevanja? 

 

UČITELJ  ODGOVOR KODI 

U1  Nekaj malega že, vendar je največ odvisno od 

učitelja, veliko pa tudi od tega, kakšen razred 

učitelj poučuje.  

• da 

U2 Učni načrt posredno vključuje ustvarjalne 

pristope, saj so poti do doseganja ciljev 

prepuščene učiteljevi domišljiji in 

ustvarjalnosti.   

• da 

U3 Da. V njem je ustvarjalnost tudi omenjena, od 

učitelja pa je odvisno, kako in kdaj jo bo 

izpeljal.  

• da 

U4 Učni načrt je dokument, ki se ga moraš držati 

in na koncu enote morajo učenci usvojiti cilje 

ter standarde. Kako pa bodo učenci prišli do 

znanj, pa je to učiteljeva izbira in 

• da 
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avtonomnost, tako da mislim, da je ravno to 

pokazatelj, da učni načrt vključuje ustvarjalno 

poučevanje.  

U5 Vključiti jih moramo učitelji, od nas je 

odvisno, kako bomo učencem snov približali, 

zato bi lahko rekla, da učni načrt prikrito 

vsebuje ustvarjalne pristope.  

• da 

U6 Bolj malo. Mislim pa, da ima učitelj vso 

odgovornost, kje, kdaj in na kakšen način bo 

določeno snov podal na ustvarjalen način.  

• da 

U7 UN za vse predmete v 5. razredu so 

preobsežni. Premalo je časa za ustvarjalno, 

izkustveno učenje, socializacijo, ki jih učni 

načrt vsebuje. Ta sistem vzgaja individualiste 

– kar zahteva kapitalizem. Preveč je gradiva, 

»lovljenja« ocen – lažje bi bilo, če bi učitelji 

preverjali, učenci pa naj ob koncu vseh triad 

pišejo NPZ, kar poenoti standarde po vsej 

državi. To pa naj bo tudi »ocena učenca«. 

• da 

U8 Mislim, da ja. Če se ne motim, je v učnem 

načrtu omenjeno spodbujanje ustvarjalnosti 

pri učencih. Na kakšen način pa jo bo učitelj 

spodbujal, pa je odvisno od njega samega.  

• da 

 

*Tudi Karl Marx je v času svojega delovanja že govoril o kapitalističnemu sistemu. Trdil je, 

da je ravno ta vzrok za popolno uničenju ustvarjalnosti (Simoniti, 2014). 

 

Ustvarjalnost v učnem načrtu 

MNENJE UČITELJIC  ŠTEVILO UČITELJIC, KI 

JE MNENJA DA 

učni načrt vključuje ustvarjalnost 8 

učni načrt ne vključuje ustvarjalnost 0 

 

Povzetek odgovorov:  

Vse učiteljice so odgovorile, da učni načrt za matematiko vključuje pristope ustvarjalnega 

poučevanja. Šest učiteljic je poudarilo, da je za uporabo ustvarjalnih pristopov odgovoren sam 

in ima popolno avtonomnost pri izbiri in izvedbi le-teh.  
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9. Katere učbenike uporabljate pri pouku matematike? Ali po vašem mnenju 

vključujejo ustvarjalne naloge? 

 

UČITELJ  ODGOVOR KODI 

U1  Letos prvič uporabljamo učbenik in delovni 

zvezek DZS Svet matematičnih čudes. Zdi se 

nam super. Snov je predstavljena kratko, 

jedrnato, z bistvenimi podatki. V DZ je zelo 

veliko nalog za utrjevanje, veliko pa je tudi 

ustvarjalnih nalog. Sestavljen je tudi tako, da 

lahko šibkejši učenci rešujejo le lažje naloge, 

boljši pa tudi težje in več nalog. 

• Svet matematičnih 

čudes 

• da 

U2 Naš kolektiv se je odločil za Svet  

matematičnih čudes: učbenik in DZ, ki 

vključujeta ustvarjalne naloge. 

• Svet matematičnih 

čudes 

• da 

U3 Pri pouku uporabljamo učbenik in delovni 

zvezek Svet matematičnih čudes, ki 

vključujeta ustvarjalne naloge.  

• Svet matematičnih 

čudes 

• da 

U4 Nimamo učbenikov, temveč Rokusove 

samostojne delovne zvezke Radovednih pet. 

Nekaj ustvarjalnih nalog je, lahko pa bi jih 

bilo več.   

• brez učbenika 

U5 Uporabljamo učbenik Radovednih 5. 

Ustvarjalne naloge dodajam sama po svoji 

izbiri in zamisli. 

• Radovednih 5 

• uporaba lastnih 

ustvarjalnih nalog  

U6 Učbenik Radovednih 5, ki vsebuje kar nekaj 

nalog. S to izbiro učbenika sem kar 

zadovoljna, vedno pa dodam še kaj svojega, 

saj imam materiala  iz preteklih let več kot 

dovolj. 

• Radovednih 5 

• uporaba lastnih 

ustvarjalnih nalog 

U7 Uporabljamo učbenik in delovni zvezek Svet 

matematičnih čudes, ki vključuje nekaj 

primerov ustvarjalnih nalog.  

• Svet matematičnih 

čudes 

• da 

U8 Pri matematiki imamo učbenik Svet 

matematičnih čudes. Naloge so sestavljene za 

vse težavnostne ravni, med njimi pa se tudi 

najde nekaj ustvarjalnih nalog, predvsem pri 

besedilnih nalogah. 

• Svet matematičnih 

čudes 

• da 
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Učbeniki, ki jih uporabljajo pri pouku matematike in ustvarjalne naloge v njih 

UČBENIKI; ALI UČBENIKI VSEBUJEJO 

USTVARJALNE NALOGE 

ŠT. ODGOVOROV, KI SO 

JIH PODALE UČITELJICE 

Svet matematičnih čudes; vključuje ustvarjalne naloge 5 

Svet matematičnih čudes; ne vključuje ustvarjalnih nalog 0 

Radovednih 5; vključuje ustvarjalne naloge 2 

Radovednih 5; ne vključuje ustvarjalnih nalog 0 

brez učbenika 1 

 

Povzetek odgovorov:  

Pet učiteljic pri pouku uporablja učbenik Svet matematičnih čudes, dve učiteljici pa učbenik 

Radovednih 5. Ena učiteljica pri pouku ne uporablja nobenega učbenika. Vseh sedem 

učiteljic, ki pri poučevanju uporabljajo učbenik, je odgovorilo, da vključujejo ustvarjalne 

naloge, od tega sta dve izpostavili, da poleg ustvarjalnih nalog v učbeniku uporabljajo tudi 

lastne ustvarjalne naloge. 

Zaželeno je, da učitelji v pouk vključujejo tudi njihove lastne naloge. Pri teh se pokaže tudi 

njihova ustvarjalnost. Nekateri učitelji bodo ustvarili ogromno nalog na učnih listih, ki same 

po sebi ne bodo nič nenavadnega (fluentnost). Nekdo drug pa bo učence npr. popeljal v 

naravo in jim zastavil problem, ki ga bodo morali sami raziskati in najti možne poti do rešitve. 

Gre za bolj originalen primer učiteljevega ustvarjalnega poučevanja. Pri načrtovanju morajo 

biti kritični in dobro premisliti, kaj bo učenec z reševanjem posamezne naloge pridobil in ali 

bodo dani problemi ter vsebine prispevali k obogatitvi okolja, v katerem bo učenec razvijal 

njegove sposobnosti. 

 

9. Kaj mislite o novih idejah ustvarjalnih pristopov v Vaši pripravi? Ali bi jih lahko 

uporabili v Vašem razredu?  

 

Nove ideje ustvarjalnih pristopov so v pripravah označene z rdečim tiskom (glej priloge 

14.1.1–14.1.8). 

UČITELJ  ODGOVOR KODI 

U1  Nove ideje se mi zdijo zelo ustvarjalne in bi 

jih z veseljem uporabila v svojem razredu. 

Pouk bi potekal na čisto drugačen način. 

Moram priznati, da takšne ure nisem še nikoli 

izvajala. Gre za igro vlog, ki je pri matematiki 

še nisem uporabila. Učenci se s takšno 

• nove ideje so 

ustvarjalne 

• bi jih uporabila v 

svojem razredu 

• pouk na drugačen 

način 
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situacijo srečujejo skorajda vsak dan, ko 

gredo v trgovino, vendar mogoče še nimajo 

razvitega ravnanja z denarjem, varčevanja in 

odgovornosti do denarja. V tej bi razvijali to 

odgovornost, da bi npr. za blagajnikom 

preverili, ali jim je vrnil pravilno razliko 

denarja nazaj. Velikokrat se mi je že zgodilo, 

da sem preverila vračilo denarja blagajničarke 

in ni bil pravilen. Ravno tako bi se naučili 

razpolagati z denarjem –  nekateri bodo 

zapravili čim več, nekateri bi nakupili le 

osnovne stvari … Iz te ure bi lahko izvedli 

tudi kakšen razgovor pri razredni uri na temo 

socialno ogroženih družin. Prav tako bi morali 

razvijati socialne veščine, vljudnostno 

pozdravljanje in pogovarjanje. Super. Z vsemi 

dobrimi stvarmi te ure pa imam tudi nekaj 

pripomb. Načrtovanje takšne ure in 

didaktičnega materiala, pripomočkov, 

kartončkov bi mi vzelo veliko časa. Poleg 

tega bi v DZ ostale nerešene naloge, njihovi 

straši pa na koncu leta zahtevajo, da so 

izpolnjeni, saj so jih plačali. Načrtovano 

dejavnost zagotovo ne bi izvedli v 45 

minutah, ampak bi za pripravo kotičkov, 

kartončkov, embalaž, igralnega denarja 

porabili več kot eno šolsko uro – kar pa 

pomeni, da bi bile prikrajšane druge šolske 

ure, snov bi se kopičila tudi pri drugih 

predmetih … In za konec še nekaj dobrega. 

Mislim, da bi učenci pri takšni uri uživali, 

veliko bi se gibali, sploh se ne bi zavedali, da 

se učijo matematično snov (računanje z 

decimalnimi števili), bili bi manj 

obremenjeni, poleg tega pa bi razvijali 

socialne veščine. Zanimiva in zelo netipična 

se mi zdi domača naloga. Mislim, da bi bili 

učenci nad njo presenečeni, saj takšne naloge 

še niso dobili, sploh pa ne pri matematiki. Iz 

nje pa bi se lahko veliko naučili. Tudi učitelj 

bi dobil neko povratno informacijo glede 

njihovega razumevanja, obenem pa jim 

omogoča, da razmišljajo še o drugih 

problemih.  

• situacija iz 

vsakdanjega življenja 

• učenci razvijajo 

občutek odgovornosti 

za ravnanje z 

denarjem 

• povezovanje ure 

matematike z 

razredno uro na temo 

socialno ogroženih 

družin 

• razvijanje socialnih 

veščin 

• načrtovanje takšne ure 

vzame veliko časa 

• neizpolnjeni DZ 

• preobsežna dejavnost 

za 45 minut pouka 

• veliko gibanja 

učencev 

• zabavno učenje 

• manjša obremenjenost 

učencev 

• zanimiva (netipična) 

domača naloga 

U2 Veseli me, da si v uro vključila 

medpredmetno povezavo z naravoslovjem in 

tehniko, saj sama obožujem ta predmet. To 

uro bi zagotovo lahko izpeljala v svojem 

razredu. Ravno tako bi rada poudarila, da je v 

• fantastična 

• praktično izdelovanje 

pripomočkov 

• medpredmetno 

povezovanje z 

naravoslovjem in 
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šoli malo praktičnega izdelovanja kakršnih 

koli pripomočkov – vse plakate, pripomočke 

dobimo že narejene, kar pa nam zaradi stiske 

s časom seveda ustreza. »Računska tehtnica«, 

ki si si jo zamislila pri tej uri, se mi zdi 

fantastična. Dobro je tudi to, da bi vsak 

izdelal svojo. Tako bi si lahko z njo pomagal 

tudi doma. Krasna uvodna motivacija bi bila, 

da bi učencem na začetku povedali, da bomo 

danes računali s tehtnico. Zagotovo bi njihovi 

možgančki postali radovedni in motivirani za 

nadaljnje delo. Poleg tega zelo uživajo pri 

izdelovanju. Opazila sem, da bi bil pri tej uri 

učitelj zelo pasiven, učenci pa zelo aktivni. 

Njegove naloge bi bile, da jih usmerja pri 

izdelavi računske tehtnice z navodili, nato pa 

jim ponuja izzive, s katerimi bi sami prišli do 

ugotovitev. Odlična ideja za prihodnje 

generacije. Edino kar bi spremenila je, da bi 

tehtnico izdelali že pri naravoslovju in 

tehniki, tako da bi imeli dovolj časa za to 

dejavnost pri matematiki. Prav tako ni toliko 

frontalnega dela kot pri moji uri. Učenci bi 

bili prepuščeni poskušanju, ugibanju in preko 

tega bi prišli do samostojnih ugotovitev in 

zaključkov. Ker bi delali s konkretnim 

materialom, bi si to snov lažje predstavljali in 

bolj zapomnili.  

tehniko 

• naloga vzbuja 

radovednost in jih 

motivira 

• učitelj je pasiven, jim 

ponuja izzive 

• učenci so aktivni 

• manj frontalnega dela 

• delo s konkretnim 

materialom 

• lažje predstave 

• trajnejše znanje 

U3 Nove ideje se mi zdijo zelo praktično in 

problemsko naravnane. V pripravi me je takoj 

presenetilo to, da bi pouk potekal na prostem, 

česar še nisem izvajala – razen v šoli v naravi. 

Vsekakor bi te dejavnosti izpeljala v enem 

izmed naravoslovnih ali tehniških dni. Ura je 

načrtovana zelo na široko in zajema tako 

matematična kot tudi družboslovna in 

naravoslovna področja (medpredmetno 

povezovanje), zato bi jo težko izvedla v eni 

ali dveh šolskih urah. Verjetno bi pri tej 

dejavnost potrebovala tudi dodatne tri 

spremljevalke, da bi pazile na varnost drugih 

skupin v križiščih. Pomembno bi bilo, da 

učitelj sam presodi, ali je razred primeren za 

takšno dejavnost, ali jim zaupa, ali upoštevajo 

pravila ipd. Verjamem pa, da bi se učenci 

veliko naučili, in verjetno sploh ne bi vedeli, 

da se učijo matematiko. Zelo dobra se mi 

zdita tudi zaključek, ko morajo učenci 

premisliti, zakaj so v eni smeri našteli več 

• praktično in 

problemsko naravnane 

ideje 

• pouk na prostem 

• dejavnost 

naravoslovnega ali 

tehniškega dneva 

• dodatne spremljevalke 

• učenci bi se veliko 

naučili 

• dober zaključek in 

domača naloga 

• učenci sami 

raziskujejo 

• učenci bi bili aktivni, 

motivirani 

• porazdelitev vlog 

znotraj skupin 
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prevoznih sredstev kot pri drugih in domača 

naloga, ki bi jo jaz osebno izvedla ustno na 

koncu dneva. Vse delo in raziskovanje bi bilo 

prepuščeno njim, bili bi aktivni, motivirani, 

ker bi pouk potekal na prostem, ob tem bi si v 

skupini porazdelili naloge ipd.  

U4 Izzivalna problemska naloga že takoj na 

začetku pouka bi jih zagotovo motivirala za 

nadaljnje raziskovanje. Poanta te naloge ni v 

računanju, ampak v vizualnem prikazovanju, 

predstavljanju, razčlembi števil, kar me zelo 

preseneča. Naloga hkrati omogoča številne 

možne rešitve. S to nalogo dobi učitelj pogled 

v njihovo razmišljanje, način reševanja 

problemov, način predstavljanja, ob enem pa 

si lahko na več možnih načinov predstavljajo 

množenja dvomestnih števil z enomestnim. 

Idejo bom zagotovo uporabila pri pouku. To 

bi lahko uporabila tudi pri dopolnilnem ali 

dodatnem pouku. Boljši učenci bi s to nalogo 

razvijali njihovo abstraktno mišljenje, tisti, ki 

pa imajo težave, pa bi si izboljšali predstave 

množenja dvomestnega števila z enomestnim. 

Vizualne predstave bi jim pomagale tudi pri 

računanju ploščin. Presenetila si me z 

izborom domače naloge, saj bi jo prej 

umestila k slovenščini kot pa matematiki. 

Ampak ravno to je ustvarjalno, da pouk 

matematike izpeljemo na drugačen način. 

Tako učitelj kot učenci bi se lahko iz teh 

odgovorov veliko naučili. Dobil bi 

informacije o tem, kje imajo učenci težave, 

kaj bi lahko spremenil, dodal ali naredil čisto 

drugače, kako učenci razmišljajo, kako 

ubesedijo svoje razmišljanje, razlage ipd.  

• izzivalna problemska 

naloga služi kot 

motivacija za 

nadaljnje raziskovanje 

• vizualno prikazovanje 

• zanimive naloge bi 

uporabila pri 

dopolnilnem, 

dodatnem pouku in 

pouku matematike 

• vizualno prikazovanje 

omogoča razvoj 

abstraktnega mišljenja 

• vizualno prikazovanje 

služi kot pomoč za 

boljšo predstavo 

množenja 

dvomestnega števila z 

enomestnim 

• ustvarjalna domača 

naloga, ki je poučna 

za učitelja in učence 

 

U5 Pouk v naravi je zelo redek v realnih 

situacijah poučevanja, saj smo zaradi časovne 

stiske in obsežnega učnega načrta pod velikim 

pritiskom. Veseli me, da želiš spodbuditi 

uporabo »netipičnega«, drugačnega pouka, saj 

ga v šoli zelo primanjkuje. Ideja z 

medpredmetnim povezovanjem je po mojem 

mnenju zelo dobra. Velik pogoj za izvedbo te 

ure je bližina gozda. Če imamo to možnost, je 

to super ideja za naravoslovni ali športni dan. 

Škoda bi bilo, da bi jo poskušali izvesti v blok 

uri, saj si potek pouka zelo dobro načrtovala. 

Učenci bi bili presenečeni nad izbiro domače 

• pouk v naravi 

• medpredmetno 

povezovanje 

• ideje bi uporabila v 

svojem razredu 

• zanimiva domača 

naloga bi bila izziv za 

učence 
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naloge. Tukaj bi bila možna tudi 

medpredmetna povezava s slovenščino, saj bi 

opisovali, pripovedovali o svojem 

razmišljanju, izkušnjah, idejah … Mogoče bi 

imeli tukaj kaj težav, saj je naše razmišljanje 

včasih težko ubesediti, ampak sem prepričana, 

da bi bil to za njih pravi izziv.  

U6 V priprave si vključila zanimive in ustvarjalne 

ideje, ki bi bile izvedljive. Ena ura bi bila 

lahko naravoslovna, druga pa bolj vezana na 

matematiko oz. izpeljava ugotovitev, kako se 

naravoslovje povezuje z matematiko in 

obratno. Učenci bi povezali svoje že obstoječe 

znanje z matematiko in naravoslovjem. 

Učenje bi zagotovo potekalo na bolj zabaven, 

neobremenjujoč način. Prepričana sem, da bi 

bili nekateri presenečeni, ko bi uvideli, da se 

matematika povezuje tudi z drugimi področji, 

saj jo poznajo le kot predmet s pravili, zakoni, 

postopki … Dobro je, da so se najprej 

posvetili ponovitvi snovi – kaj je 

prehranjevalni splet, kakšne so njegove 

značilnosti ipd. Predlagala bi, da bi v 

prehranjevalnem spletu uporabila slike iz 

realnega sveta in ne risanih. Tako bi bile 

njihove predstave o živalih konkretne, iz 

realnega sveta. Uro s tvojimi idejami bom 

poskušala izvesti pri naslednjih generacijah. 

Pohvalila bi idejo o domači nalogi. Po navadi 

dobijo učenci UL ali kakršno koli nalogo iz 

učbenika, da vadijo ali ponovijo. Ta pa je bolj 

naravnana na njihovo samoevalvacijo, da 

razmislijo o njihovem učenju, razumevanju, 

težavah. 

• ideje bi uporabila pri 

svojem poučevanju 

• izpeljava ugotovitev, 

kako se matematika 

povezuje z 

naravoslovjem in 

obratno 

• učenje matematike na 

zabaven, 

neobremenjujoč način 

• pomembna ponovitev 

snovi iz naravoslovja 

• slike iz realnega sveta 

• domača naloga se 

navezuje na njihovo 

samoealvacijo 

U7 Pri uri bi potrebovala delujočo IKT tablo. 

Čeprav IKT tehnologija s seboj prinaša veliko 

pozitivnih stvari, ima poleg njih tudi nekaj 

negativnih. Pri svojem poučevanju se najraje 

zanesem na natisnjene fotografije, plakate ali 

kaj podobnega, saj zna tehnologija kdaj 

zatajiti. Takrat učitelji pride prav njegova 

fleksibilnost. Sama imam že kar nekaj 

negativnih izkušenj z IKT tablo, ker vedno 

kaj ni delalo tako, kot bi moralo. Zato ti 

svetujem, da si za vsak slučaj izdelaš 

powerpoint datoteko in vanjo naložiš sliko 

tlorisa našega kraja. Drugače pa se mi zdi 

ideja izvrstna in bi jo lahko uporabila v 

• uporaba IKT 

tehnologije 

• prednosti in slabosti 

IKT tehnologije 

• ideje bi uporabila v 

svojem razredu 

• projekt 

• učenci bi bili 

motivirani 

• učenci bi raziskovali, 

ustvarjali, opazovali 

• učenci bi sami 

prihajali do 

ugotovitev 



Vidervol, A. (2017). Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pef UL. 

81 

 

svojem razredu. Na to temo bi lahko izdelali 

celo projekt, saj gre za bolj obsežne 

dejavnosti (izdelovanje makete našega kraja 

npr.). Mislim, da bi bili učenci zelo 

motivirani, saj bi bili ves čas aktivni z 

raziskovanjem, opazovanjem in  

ustvarjanjem. Najbolj ustvarjalna ideja je po 

mojem mnenju je risanje tlorisa njihove sobe, 

saj imajo zelo bujno domišljijo. V realnosti so 

učenci pri pouku zelo vodeni z navodili, 

koraki izdelave, postopki, tukaj, pri tvoji uri, 

pa bi večino časa sami vodili uro in prihajali 

do ugotovitev, učitelj bi bil le njihov 

poslušalec, povezovalec. Zanima me, kakšni 

bi bili njihovi odzivi in odgovori na domačo 

nalogo, saj takšnih nalog niso vajeni. Mislim, 

da jo bom pri naslednjih generacijah 

uporabila. Ne samo pri matematiki, ampak 

tudi pri katerih drugih predmetih, saj bi z njo 

dobila jasnejši vpogled v njihovo doživljanje 

in razumevanje predmeta/snovi. Hvala za 

ideje.   

• učitelj bi bil 

poslušalec 

• drugačna domača 

naloga, s katero bi 

dobila jasnejši 

vpogled v njihovo 

doživljanje in 

razumevanje 

predmeta/snovi 

 

U8 V pripravo si vključila zanimiv matematični 

problem, ki se zagotovo lahko pojavi v 

njihovem realnem življenju, ko praznujejo 

rojstni dan in organizirajo zabavo. Ob enem 

bi dobro ponovili računanje z decimalnimi 

števili, naučili bi se razpolaganja z denarjem, 

ker imamo tudi v realnem življenju omejeno 

vsoto denarja, ki ga moramo pravilno 

razporediti. Tudi v tem primeru bi morali 

nekaterim stvarem dati prednost, saj ne bi 

mogli kupiti vsega. Prav tako bi morali 

poiskati več ustreznih rešitev, kar bi jih na 

koncu spodbudilo k temu, da bi razmislili o 

najučinkovitejši izbiri nakupa. Tudi domača 

naloga je ustvarjalno naravnana, saj ne 

zahteva enega samega pravilnega odgovora. 

Mislim, da tudi noben odgovor ne bi bil 

napačen.  

• matematični problem 

iz vsakdanjega 

življenja 

• ponovitev računanja z 

decimalnimi števili 

• problem z več 

rešitvami 

• ustvarjalno naravnana 

domača naloga 

 

Povzetek odgovorov:  

Vse učiteljice bi pri pouku uporabile nove ideje ustvarjalnih pristopov. Zanimiva jim je bila 

tudi domača naloga, kakršne učenci niso vajeni. Pisanje o matematiki lahko izzove številna 

vprašanja o ustvarjalnih razmišljanjih, razlagah in predstavah učencev, hkrati pa dobijo 

povratno informacijo o dosedanjem učenju (Briggs, Davis, 2008). S tako oblikovanimi 

domačimi nalogami učitelji dobijo vpogled v učenčevo razmišljanje in doživljanje 
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matematike, v področja, pri katerih imajo učenci vrzeli in bi jih bilo potrebno zapolniti. 

Služijo tudi kot povratna informacija učiteljevega dela, saj se 10. vprašanje navezuje na 

njegovo delo. Tako lahko učitelj uro naslednjič izvede drugače ali pa jo nadgradi z drugimi 

dejavnostmi.  Večina bi izvedla pouk natanko tako, kot so načrtovane nove ideje. Pet učiteljic 

je izpostavilo, da bi za izvedbo novih idej porabili več kot eno šolsko uro, zato bi jih raje 

izvedle v okviru naravoslovnih ali tehniških dni. Dve sta poudarili, da gre za dobro 

medpredmetno povezovanje matematike z drugimi predmeti. Navdušene so bile nad 

drugačnim poukom, ki bi učence motiviral in jim nudil ustvarjalnost. Ena učiteljica je 

izpostavila, da takšno načrtovanje in izdelava pripomočkov od učitelja zahteva veliko 

dodatnega časa. 

Načrtovanje ustvarjalnih idej mi je vzelo veliko časa, kar so izpostavile tudi učiteljice. Izdelati 

sem morala didaktične pripomočke in material, ki bi ga potrebovala za izvedbo ur. Ker so 

nekatere ideje širše in bi za izpeljavo le-teh potrebovala več pedagoških ur, bi jih bilo 

smiselno izpeljati v katerem izmed dni dejavnosti. To so mi svetovale tudi učiteljice. Mislim, 

da bi se vsako matematično temo dalo medpredmetno povezati s katerim drugim predmetom, 

ali celo z več predmeti, saj se matematika skriva na vsakem koraku. Potreben je le čas, da 

ideje začnejo prihajati na plano. Potem pa je vse odvisno od učencev, saj so oni tisti, ki bodo 

pokazali njihovo plat ustvarjalnosti.  

Zanimivo bi bilo, da bi mi pri načrtovanju pomagal še kateri izmed učiteljev. Sama mislim, da 

več glav več ve in več idej bi lahko združili v eno samo, originalno zamisel.  

 

 

11.6 POVZETEK UGOTOVITEV 

V tem poglavju so predstavljeni odgovori na raziskovalna vprašanja. Z raziskavo smo 

pridobili veliko informacij, s pomočjo katerih smo prišli do naslednjih ugotovitev:  

R1: Kako različni učitelji opredelijo pojem ustvarjalnost pri matematiki? 

Ker gre za zelo širok pojem, so bile tudi njihove razlage široke. Poudarili so, da gre za pouk, 

ki poteka na drugačen način. Velik pomen ima učenčevo samostojno odkrivanje in iskanje 

poti do rešitev. To vpletejo z uporabo različnih oblik in metod dela, didaktičnimi pripomočki 

ter skupinskim reševanjem problemov.  

Pomembna je tudi vloga učitelja, saj je le on tisti, ki je odgovoren za ustvarjalnost pri 

matematiki. Učencem daje možnost, čas in jim nudi izzive, v katerih se preizkušajo, urijo, 

uporabljajo svojo iznajdljivost, domišljijo ter ustvarjalnost, zastavlja vprašanja odprtega tipa 

ter daje poudarek na uporabi vseh čutil pri usvajanju nove snovi.  

 

R2: Kakšna so stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike? 

Le ena učiteljica je izpostavila, da lahko v vse matematične teme vključimo ustvarjalne 

pristope. Med ostalimi najpogosteje izbranimi temami se pojavijo problemske in besedilne 

naloge, aritmetika, kombinatorika, geometrija, algebra, liki in telesa. 2 učiteljici sta pri tem 

dodali, da je ustvarjalnost pri matematiki smiselno uporabiti pri utrjevanju in ponavljanju 

snovi, ko učenci že poznajo določena pravila, postopke in zakone. To jim tudi omogoča 

nadaljnje ustvarjanje.  
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Vseh 8 učiteljic ustvarjalnost pri matematiki načrtuje. U6 je izpostavila, da to vzame veliko 

časa. Velikokrat pa do ustvarjalnosti pride spontano, ko kateri izmed radovednih učencev 

zastavi vprašanje, ki odpira nova vprašanja. 3 učiteljice so odgovorile, da je spontana 

ustvarjalnost v veliki meri odvisna od skupine otrok, ki jo poučujejo. Nekatere generacije so 

bolj odprte, pripravljene sodelovati, povedati svoje mišljenje, spet druge pa so bolj nagnjene k 

vodenemu, frontalnemu poučevanju.  

 

R3: Kakšne spremembe opažajo učitelji pri učencih v njihovem znanju, motivaciji, 

samopodobi, zmožnosti reševanja problemov, ko uporabljajo ustvarjalen pristop pri 

poučevanju matematike? 

Vseh 8 učiteljic je opisovalo pozitivne učinke. U4 in U6 sta poudarili, da ustvarjalni pristopi 

matematiko naredijo zabavnejšo, kar pomeni, da učenje poteka na bolj sproščen način. Delo 

poteka dinamično, učenci so glavni akterji pri pouku in so ves čas aktivni.  

Med drugim pripomore k boljši razredni klimi, učenčevi samozavesti, motivaciji, boljšemu 

pomnjenju in trajnejšemu znanju. Skupno reševanje problemov učence spodbudi k 

sodelovanju med vrstniki, medsebojnemu spodbujanju ter pomoči Postavljeni so pred izzive, 

kjer morajo kritično razmišljati ter povezovati znanja iz drugih področij.  

 

R4: Kakšne razlike se  pojavljajo pri uporabi ustvarjalnega poučevanja glede na njihovo 

delovno dobo? 

Intervjuvali smo 8 učiteljic z različnimi delovnimi izkušnjami. Med njihovimi stališči glede 

uporabe ustvarjalnih pristopov se ne pojavljajo razlike glede na dolžino njihove delovne dobe.  

Izpostavile so reševanje nalog z več rešitvami, problemske naloge iz vsakdanjega življenja, 

uporaba različnega materiala. Poudarile so pomembnost samostojnega pristopa učenca k 

reševanju problemov ter poznavanje določenih pravil, zakonov ter računskih operacij.  

R5: Kakšna so stališča učiteljev do novih idej vključevanja ustvarjalnosti v pouk 

matematike? 

Vse učiteljice so imele podobna stališča do dopolnjenih priprav z novimi ustvarjalnimi 

idejami, ki so se jim zdele zanimive, poučne, ustvarjalne in uporabne pri njihovem 

poučevanju. V prihodnje jih bodo poskušale uporabiti tudi pri njihovem poučevanju. Dobro se 

jim zdi, da situacije izhajajo iz vsakdanjega življenja. Zanimivo se jim zdi tudi medpredmetno 

povezovanje ter praktično izdelovanje pripomočkov pri pouku. Poudarile so tudi, da bi bili 

učenci pri urah glavni akterji ter povezovalci ure, učitelj pa bi bil v vlogi opazovalca.  

Vseh 8 učiteljic je bilo presenečenih nad domačo nalogo, ki je zelo netipična za matematiko. 

Slednjo bodo pri nadaljnjem poučevanju z veseljem preizkusile in jo uporabile tudi pri drugih 

predmetih. Z njo bodo pridobile vpogled v razmišljanja in doživljanja učencev, obenem pa 

jim bo služila tudi kot povratna informacija o njihovem delu. 

U1 je pri tem izpostavila, da načrtovanje ustvarjalnosti pri matematiki vzame veliko časa. U5 

in U7 sta bili mnenja, da je ura načrtovana preobsežno in bi jo težko izvedli v eno šolski uri. 

Dodali sta, da se jima zdi ura dobro in ustvarjalno načrtovana in bi jo z veseljem uporabili v 

okviru projektnih dni, kot sta npr. naravoslovni ali tehniški dan.  
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12 SKLEP 

Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, kako učitelji vključujejo ustvarjalne pristope v 

pouk matematike v 5. razredu osnovne šole, kakšna stališča imajo učiteljice 5. razredov do 

ustvarjalnega poučevanja matematike ter kakšna so njihova stališča do novih idej, ki smo jih 

vključili v njihove priprave.  

Rezultati so pokazali, da učiteljice svojih priprav ne dopolnjujejo z ustvarjalnimi pristopi in 

pri pouku uporabljajo ustvarjalne naloge iz učbenikov ali internetnih priprav, kar pa ne 

pomeni, da poučujejo ustvarjalno. Le dve učiteljici v pouk vključujeta tudi njune lastne ideje 

ustvarjalnih nalog.  

V dopolnjenih pripravah z novimi idejami ustvarjalnega poučevanja vidijo učiteljice veliko 

prednosti in nekaj slabosti. Poudarile so predvsem aktivno raziskovanje učencev z različnimi 

metodami in oblikami dela. Učenje poteka na zabaven in neobremenjujoč način, kar pomeni, 

da bi bil takšen pouk matematike zabaven. Reševanje problemskih ali raziskovalnih nalog 

izhaja iz vsakdanjega življenja in je praktično naravnano, kar bi jih notranje motiviralo za 

reševanje in iskanje poti do rešitev. Dve pripravi smo dopolnili z idejami, ki bi jih težko 

izvedli v sklopu ene šolske ure. Učiteljici sta zato svetovali, da bi jih bilo dobro vključiti v 

naravoslovni ali tehniški dan.   

Res je, da naš vzorec ni reprezentativen, a smo uspeli pridobiti pester nabor koristnih 

informacij s strani učiteljev. Iz raziskave je razvidno, da učiteljice uporabljajo internetne 

priprave učbeniških kompletov,  kar jim prihrani veliko časa, manj pa uporabljajo svoje lastne 

ideje.  

Obsežen učni načrt, pomanjkanje časa, različne generacije ter velike skupine učencev v 

razredu so tudi razlogi, da se v slovenskih osnovnih šolah ustvarjalnost izgublja med šolskimi 

klopmi. Učiteljem bi morali ponuditi več izobraževanj, seminarjev, slovenske literature, kjer 

bi lahko pridobili dodatna znanja, kompetence ter samozavest na področju ustvarjalnega 

poučevanja matematike.  

Z nadaljnjimi raziskavami bi lahko raziskali, kako nove ideje ustvarjalnih pristopov razumejo 

oz. doživljajo učenci, ali lahko z ustvarjalnimi idejami dosežemo učne cilje, ki jih določa 

slovenski učni načrt za matematiko v osnovni šoli. Prav tako bi bilo zanimivo raziskati, 

kakšna so stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike na predmetni stopnji.  

Pričakujemo, da bo magistrsko delo doprineslo k boljšemu poznavanju ustvarjalnosti nasploh 

ter ustvarjalnega poučevanja matematike. Rezultati nam sporočajo, da so učitelji veseli 

primerov za ustvarjalno poučevanje, ki jih spodbujajo, da si upajo pouk matematike izpeljati 

na zabaven in drugačen način ter tako učencem približati matematiko. Nekatere ideje 

ustvarjalnih pristopov bodo lahko prenesli tudi na druga področja poučevanja.  

Zavedamo se, da je učni načrt preobsežen in bodo zato učitelji le določene ure načrtovali 

ustvarjalno. Kljub temu verjamemo, da je to magistrsko delo ter ideje o ustvarjalnem 

poučevanju le kaplja v morje, saj ustvarjalnost ne pozna meja.  
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14 PRILOGE 

14. 1 PRILOGA 1: Učne priprave, dopolnjene z idejami ustvarjalnega poučevanja 

 

Nove ideje ustvarjalnega poučevanja označene z rdečo barvo.  

 

14.1.1 Dopolnjena priprava za U1 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO – MATEMATIKA – 5. razred 

 

ŠOLA:                                                                                       Zap. št. ure:                     

UČITELJ:   U1                                                                                 Šolsko leto: 

 

Tematski sklop: RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE LASTNOSTI 

Tema/e, vsebina/e: SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE EVROV V DECIMALNEM ZAPISU 

 

Operativni cilji:  

• seštevajo in odštevajo količine v decimalnem zapisu ob primerih iz vsakdanjega življenja, 

• se vljudnostno pogovarjajo 

• si medsebojno pomagajo 

• rešujejo matematične probleme iz vsakdanjega življenja 

Pripomočki: 

• modeli denarja,  

• kartončki z izdelki in s ceno 

MEDPREDMETNE POVEZAVE  

• gospodinjstvo, slovenščina, družba 

VIRI, LITERATURA:  

• Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. MŠŠ, Ljubljana 2011. 

• Svet matematičnih čudes. Kako poučevati matematiko v 5. razredu devetletne OŠ: Priročnik  

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Učbenik za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS 
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Učne oblike Učne metode IKT TIP UČNE/IH UR/E 

- frontalna 

- individualna 

- skupinska 

- dvojice 

- individualizacija 

- diferenciacija 

 

- razlaga                          

- pisnih izdelkov 

- razgovor                       

- demonstracija 

- delo z besedilom              

- urejanja gradiv 

- metoda branja                

- eksperimentalna 

- metoda 

izkušenjskega 

učenja 

- igra vlog 

- e-gradiva 

- spletna učilnica 

- računalniški 

program 

- računalniško orodje 

- uvodna ura 

- ura obravnavanja in 

usvajanja nove snovi 

- ura ponavljanja, 

utrjevanja  

- ura preverjanja 

- analiza preverjanja 

- ura ocenjevanja 

- analiza ocenjevanja 

 

P O T E K      D E L A  

 

1. PRIPRAVLJANJE IN UVAJANJE  

Pregled in preverjanje domače naloge. 

Uro lahko izvedemo individualno, v paru ali skupini.  

Učilnico spremenimo v trgovino z različnimi oddelki (delikatesa, čistila, oddelek kozmetike, 

pripomočki za dom in gospodinjstvo …). Na teh oddelkih so tudi zaposleni (učenci v vlogi 

blagajnik, direktor, mesarja, pek, zaposleni, ki pomaga strankam, jim svetuje). Vsaka stranka 

(učenci lahko nakupujejo individualno, v paru, ali v skupini) ima pri sebi 50 € (modeli 

denarja) v različnih vrednostih (0,01 €; 0,02 €; 0,05 €; 0,10 €; 0,20 €; 0,50 €; 1 €; 2 €, 5 €; 10 

€, 20 €). 

Vsak oddelek v trgovini ima določene izdelke, na katerih je zapisana tudi njihova cena. Vsak 

mora kupiti najmanj 8 različnih izdelkov. Paziti morajo, da ne bodo prekoračili zneska 50 €. 

Stranke imajo lahko pri sebi list in svinčnik, da bodo sproti preverjali razpoložljivost denarja. 

 

2. OBRAVNAVA  NOVE SNOVI  

Preberejo besedilo matematičnega problema o Jakobu, Filipu, Neji in Irini. (Glej prilogo 

spodaj.) 

Na tablo in nato v zvezke na dva načina nastavijo in izračunajo račun odštevanja denarnih 

vrednosti  brez prehoda:  

Neja je prihranila največ denarja. Koliko več denarja kot Jakob je prihranila ? 

 

Nedecimalni zapis                                                                decimalni zapis 

 

     5 €   57 c                               5,  57 € 

-    1 €   21 c                         -    1,  21 € 

     4 €   36 c                                                                          4,  36 € 
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                    5 € 57 c                4 € 157 c 

                  - 2 € 58 c          2 €   58 c 

                                          2 €    99 c 

 

Ob vsakem zapisu pojasnjujemo, kako odštevamo: ločeno cente in evre, pri prvem zapisu 

zapisujemo denarni enoti € in c. 

Pri drugem zapisu pa ohranjamo mesto decimalne vejice. 

Na tablo in nato v zvezke na dva načina nastavijo in izračunajo račun odštevanja denarnih 

vrednosti  s prehodom:  

Koliko denarja več kot Irina je prihranila Neja? 

 

Nedecimalni zapis 

 

 

 

 

 

Decimalni zapis 

 

 

 

Po oddelkih so razdeljeni kartončki s sliko izdelka 

in njegova cena1. Če stranke česa ne vedo, lahko za 

pomoč vprašajo zaposlene (pozorni so na 

vljudnostno pogovarjanje).  

3. PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE   

h) Koliko denarja ima Irina več kot Filip? 

i) Koliko denarja imata Neja in Jakob skupaj manj kot Filip in Irina skupaj? 

Učenci rešijo še naloge: 

4. Uroš je v knjigarni kupil barvice za 2,38 € in pero za 5,89 €. Plačal je z bankovcem za  

20 €. koliko denarja mu je še ostalo? 

5. Tadej bi si rad kupil nov računalnik, ki stane 414,99 €. na banki ima 238,45 €. Preštel 

je denar, ki ga ima v hranilniku. Nabralo se je 63,45 €. Od žepnine, ki jo dobi vsak 

mesec, je privarčeval 33,67 €. 

Ali ima dovolj denarja za nakup računalnika? Koliko denarja si mora izposoditi? 

6. Ana je za torbo odštela 56,27 €, njena sestra Mija je torbo kupila čez teden dni na 

razprodaji in je zanjo odštela 9,99 € manj kot Ana. Koliko denarja sta Ana in Mija 

skupaj odšteli za torbi? 

 

                                                 
1 Boljše bi bilo, da bi imeli prave prazne embalaže ali modele dejanskih artiklov. Z učenci bi 

se lahko že na začetku leta dogovorili, da spravljajo embalaže artiklov iz trgovine. 

 

         5, 157 €                                  

    -  12,  58 €                              

        2,  99 €                                                                         

 

1€ pretvorimo v 100 c 

+ 1  

 
+ 1  
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Stranke nakupujejo izdelke, preverjajo razpoložljivost denarja, urijo se v vljudnostnem 

pogovarjanju ter računanju z decimalnimi števili.  

Ko zaključijo z nakupom, se opravijo do blagajne. Blagajnik ima v svoji blagajni 100 € 

menjalnine (v različnih vrednostih). Na blagajni ima žepno računalo (blagajno), kamor vtipka 

cene izdelkov. Stranki pove, kolikšen je znesek. Če mu stranka ne more plačati s točnim 

zneskom, mu blagajnik vrne ostanek. Direktor zraven zapisuje vrednosti zneskov posamezne 

stranke.  

4. PREVERJANJE 

1. Rok, Andrej in Ivan so bili v vrsti pri isti blagajni. Vsak je plačal svoj račun z bankovci in 

od trgovke dobil ostanek. Oglej si račune, koliko evrov je vsak plačal in izračunaj, koliko 

denarja je dobil nazaj od trgovke. 

 Znesek na računu Plačilo z bankovci ostanek 

Rokov račun:               15,30 €               20 €  

Andrejev račun:               75,60 €             80 €  

Ivanov račun:             125,20 €           150 €  

Koliko denarja so plačali vsi trije skupaj? 

2. Vstopnina za ogled muzeja znaša za odrasle 6,50 €, za otroke pa polovico tega zneska. 

Koliko je za vstopnino v muzej plačala petčlanska družina, ki šteje dve odrasli osebi in tri 

otroke?  

Ko se trgovina zapre, direktor pobere denar iz blagajne.  

Trgovina se spremeni v učilnico. Direktor na tablo napiše zneske posameznih strank. 

Vprašam jih, kako bi lahko najhitreje izračunali, koliko denarja so porabili v trgovinah. 

Raziščemo vse možnosti. 

Eden izmed primerov:  Učenci si porazdelijo zneske in jim med seboj seštejejo  

npr:  

ZNESKI, ZAPISANI NA TABLI 

 

12,84 € 54,05 € 80,40   

41,21 € 

12,35 € 26,35 €    208,35 € DOBIČEK 

14,00 € 

47,13 € 57,35 € 127,95 

10,22 € 

25,36  70,60 € 

45,24 € 
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En par sešteje 12,84 € + 41,21 €, drugi 12,35 € + 14,00€ …Nato te zneske spet seštejejo 54,05 

€ + 26,35 € … In nato še v zadnji fazi vsak sam izračuna 80,40 € + 127,95 €, da izračunajo 

dobiček v trgovini.  

Kupljene izdelke pospravijo nazaj na svoje mesto.  

 

Z n a č i l n a    t a b e l s k a   s l i k a : 

 

RAČUNAMO Z EVRI - odštevamo 

 

nedecimalni zapis                                                      decimalni zapis 

 

     5 €   57 c                               5,  57 € 

-   1 €   21 c                         -    1,  21 € 

    4 €   36 c                                                                  4,  36 € 

 

 

   nedecimalni zapis 

                                   5 €   57 c               4 € 157 c 

-    2 € 58 c         -   2 €   58 c  

                                   2€    99 c                             

 

 

 

decimalni zapis 

 

        5, 157 € 

    -  12,  58 €                              

        2,  99 €                                                                         
 

1€ pretvorimo v 100 c 

+ 1  

 

+ 1  
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Domače delo učencev: reši naloge 1 in 2 

 

3) Maja bo jutri praznovala rojstni dan. Z mamo sta nakupili vse potrebno, in sicer v dveh trgovinah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kateri trgovini sta plačali večji znesek? Za koliko? 

S seboj sta imeli 150 €. Ali je bilo to dovolj?  

- Če je bilo denarja premalo, izračunaj, za koliko. 

- Če jima je ostalo denarja, izračunaj koliko. 

 

4) Za 1 € moramo odšteti 1,29 ameriških dolarjev. Koliko dolarjev moramo odšteti za dva evra? 

Za 1 € dobimo 11951,56 indonezijskih rupij. Koliko indonezijskih rupij dobimo za dva evra? 

Za 1 € dobimo 102,99 japonskih jenov. Koliko japonskih jenov dobimo za dva evra? Koliko za tri 

evre? 

 

DOMAČA NALOGA: 

1. Kaj smo se danes učili pri matematiki? 

2. Ali imaš še kakšno vprašanje o računanju z decimalnimi števili? 

3. Opiši napako ali napačne predstave, ki si jo imel/-a ti ali tvoj/-a sošolec/-ka. Kaj si se naučil/-a iz te 

napake? 

4. Kako si pristopil k reševanju matematičnega problema pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz 

tega pristopa? 

5. Opiši, kako se je reševanja problema lotil nekdo drug iz tvojega razreda. Kakšne so podobnosti in razlike 

med tvojim pristopom in pristopom druge skupine?  

6. Katere nove besede si spoznal/-a pri današnji uri matematike? Kaj pomeni posamezna beseda? Napiši ali 

nariši primer za vsako besedo. 

7. Kaj je bila glavna razprava pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz nje? 

8. Kako se decimalna števila povezujejo ali razlikuje z deli celote? 

9. Kaj bi se zgodilo, če bi spremenil/-a položaj vejice pri decimalnemu številu? 

10. Kaj so bile tvoje prednosti in slabosti pri tej uri matematike? Kakšen je tvoj načrt, kako boš to izboljšal/-

a? 

V trgovini z živili. 

pijačo ……………………….…………7,50 € 

pokovko …………………….…………3,32 €  

kruh ……………………………….…...5,25 € 

torto……………………..……..……..34,15 € 

mini pice ……………….…………….16,50 € 

 

V papirnici  

plastične kozarčke………………….…...4,25 € 

papirnate prtičke …………………….….2,16 € 

plastične krožnike………………….……4,20 € 

plastične vilice ………………………….2,16 € 

papirnati prt ……………………………..3,20 €  

svečko za torto…………………………..0,90 € 
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Priloga/e: (delovni/učni listi, pisni preizkusi, izročki PPT predstavitev, kriteriji ocenjevanja …) 

-  

 

Posebne zabeležke – diferenciacija:  

-  pomoč učencem s šibkimi predstavami: modeli denarja 

 

Opombe: 

Samorefleksija – realizacija načrtovanega: Usmeritve za nadaljnje načrtovanje: 

  

 

Priloga: matematični problem 

 

Jakob, Filip, Neja in Irina so odprli hranilnike in zložili prihranke vsak na svojo mizico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Jakob                                                                         Filip 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Neja                        Irina 
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j) Preštej in napiši, koliko denarja je prihranil vsak otrok. Izrazi z decimalnimi števili. 

• Koliko denarja sta prihranila Jakob in Filip skupaj? 

• Koliko denarja sta prihranili Neja  in Irina skupaj? 

• Neja je prihranila največ denarja. Koliko več denarja je prihranila Neja? 

• Koliko denarja več kot Irina je prihranila Neja?  

k) Koliko denarja imata Filip in Irina skupaj? 

l) Koliko denarja ima Irina več kot Filip? 

m) Koliko denarja imajo vsi štirje otroci skupaj? 

n) Koliko denarja imata Neja in Jakob skupaj manj kot Filip in Irina skupaj? 

  

14.1.2 Dopolnjena priprava od U2 

 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO – MATEMATIKA – 5. razred 

 

ŠOLA:  Zap. št. ure: 

UČITELJ: U2 Datum: 

 

Tema: Aritmetika 

Sklop, vsebina/e: Enačbe in neenačbe 

Enačbe seštevanja in odštevanja 

 

Operativni cilji 

Učenci: 

•  rešijo preproste enačbe, v katerih nastopa operacija seštevanja ali odštevanja 

Pripomočki: 

• Narisana uravnotežena tehtnica in vrečke z zapisano maso, številski  trak, tehtnica – učilo, enotske 

kocke. 

• tetrapak, karton, žebljiček, flomaster, enake ščipalke, škarje, ravnilo 

MEDPREDMETNE POVEZAVE 

• slovenščina 

• naravoslovje in tehnika 

VIRI, LITERATURA: 

• Svet matematičnih čudes. Kako poučevati matematiko v 5. razredu devetletne OŠ: Priročnik  
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• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Učbenik za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS 

 

Učne oblike Učne metode IKT TIP UČNE/IH UR/E 

- frontalna 

- individualna 

- skupinska 

- delo v dvojicah 

- individualizacija 

- diferenciacija 

-  

- razlaga 

- pisnih izdelkov 

- razgovor 

- demonstracija 

- delo z besedilom 

- urejanja gradiv 

- metoda branja 

- eksperimentalna 

- metoda 

izkustvenega učenja 

- metoda 

ustvarjalnega giba 

- metoda praktičnih 

del 

- e-gradiva 

- spletna učilnica 

- računalniški 

program 

- računalniško orodje 

- uvodna ura 

- ura obravnavanja in 

usvajanja nove snovi 

- ura ponavljanja, 

utrjevanja 

- ura preverjanja 

- analiza preverjanja 

- ura ocenjevanja 

- analiza ocenjevanja 

 

P O T E K      D E L A 

 

1. PRIPRAVLJANJE IN UVAJANJE 

• Pregled domače naloge 

• Uravnotežimo tehtnico 

Učenci delajo v dvojicah. Vsaka dvojica dobi risbo tehtnice in več risb, na katerih so narisane 

vrečke, na vrečkah pa so napisane mase. Člana dvojice morata vrečke postaviti na narisano 

tehtnico tako, da bo ostala v ravnovesju. Učenci polagajo vrečke na tehtnico, npr.: 3 kg + 6 kg 

= 9 kg. 

Ugotovimo, da ostane tehtnica v ravnovesju le, če je na obeh straneh masa enaka. 

Učenci izdelajo tehtnico iz tetrapaka. Potrebujejo: tetrapak, karton, žebljiček, flomaster, enake 

ščipalke, škarje, ravnilo. 
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Tehtnico lahko v nadaljevanju uporabimo tudi pri enačbah z množenjem (3 x 5 = 15) 

2. OBRAVNAVANJE NOVE SNOVI 

Delamo s pravo tehtnico. 

Na levo in desno stran polagamo enotske kocke in spreminjamo/podiramo ravnovesje na 

tehtnici. Na levo stran tehtnice postavimo 5 rdečih enotskih kock, na desno pa 8. 

Pogovor usmerimo v ugotavljanje, kje naj kaj vzamemo ali kaj dodamo, da bo tehtnica znova 

v ravnovesju. 

Nato vsak primer posebej zapišemo kot enačbo 

Ko ugotovimo, da bi morali na levi strani tehtnice kaj dodati, napišemo na primer enačbo 5 + 

x = 8. 

Enačbo prikažemo s skico in nakažemo rešitev z nasprotno računsko operacijo. Pod enačbo 

zapišemo 

x = 8 – 5, od koder izračunamo vrednost neznanke. S preizkusom preverimo pravilnost 

izračuna. 

Enačbo in rešitev prikažemo še na številskem traku. 

Ugotovimo, da isti primer lahko napišemo tudi v obliki x + 5 = 8. 

Enačbo prikažemo s skico, pot do rešitve pa z nasprotno računsko operacijo. 

Pod enačbo zapišemo x = 8 – 5, izračunamo x in s preizkusom preverimo pravilnost izračuna. 

Rešujemo enačbe, oblike a – x = b. 

Na tehtnici imamo na levi strani 8 kock, na desni pa 5. Vprašamo se, koliko kock moramo 

odvzeti na levi strani, da bo tehtnica v ravnovesju. 

Sestavimo enačbo: 8 – x = 5. Enačbo lahko ponazorimo s skico in na številskem traku. 

Po premisleku izrazimo x = 8 – 5, izračunamo x in s preizkusom preverimo pravilnost 

izračuna. 

• Nazadnje se lotimo še problema 

Na tehtnici je na desni strani 5 kock. Potem ko smo na levi strani odvzeli 3 kocke, je tehtnica 

v ravnovesju. Koliko kock je bilo pred tem na levi strani? 

Sestavimo enačbo x – 3 = 5 in ob njej ponovimo problem, da učenci uvidijo zapis problema v 
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obliki enačbe. Enačbo lahko ponazorimo z ustrezno skico in na številskem traku. 

Po premisleku izrazimo x = 5 + 3, izračunamo x in preverimo pravilnost rešitve. 

(Sproti nastaja tabelska slika) 

Vsak ima pri sebi 2 enaki ščipalki. Njihova naloga je, da jih zapnejo na tehtnico tako, da bo v 

ravnovesju (glej sliko spodaj). 

 

Nato naredijo isto s 3 ščipalkami (glej sliko spodaj). Učenci poskušajo, iščejo rešitve in na 

koncu povedo svoje ugotovitve. Zapišemo jih na tablo. 

9 + x = 14 

      x = 5 

 

 

Z gibom prikažejo, v kakšnem položaju bo tehtnica: 

• če na desni strani seštejemo 3 + 5 in je na levi strani število 1; 

• če je na desni strani razlika 9 – 3 in na levi strani vsota 4 + 2; 

• če je na desni strani število 12 in na levi strani vsota števil 3 + 8; 

• … 
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3.  PONAVLJANJE  IN UTRJEVANJE 

• U, 42 

V učbeniku si ogledamo zapis enačb ter ponazoritev na številskem traku ter s skico. 

Učenci rešujejo dane enačbe v svoj zvezek, en učenec pa pred tablo 

Vrnejo se k svojim tehtnicam. Na voljo imajo 3 ščipalke. Na vsako stran najprej položijo po 

eno ščipalko in napišejo račun s simboli. 

Npr. na levo stran tehtnice položijo ščipalko na število 10, na desno stran pa na število 7. Nato 

napišejo enačbo v zvezek: 

10 – x = 7   ali  10 = 7 + x 

Tretjo ščipalko namestijo na ustrezno mesto. Izračunajo enačbo. Naredijo še nekaj podobnih 

primerov. 

4. PREVERJANJE 

Sledi delo v paru. Eden učenec je v vlogi učitelja, drugi pa je učenec. Sedaj pa uporabljajo 4 

ščipalke (glej sliko spodaj). Učitelj nastavi dve ščipalki na desno stran in eno na levo, učenec 

mora sam zapisat račun v zvezek in nastavit še četrto ščipalko na ustrezno mesto na levi 

strani. Enačbo tudi izračuna. Učitelj preveri izračun ter zapis. Vlogi čez čas zamenjajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajo lahko nadaljujejo z večimi ščipalkami.  
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Na prazen list rešijo enačbe seštevanja in odštevanja ter list oddajo. 

(Učitelj preveri in naslednjo uro napišejo popravo.) 

 

25  +  x  =  35               x  +  12  = 27                      34  -  x  =  14                x  -  123  =   241 

Z n a č i l n a    t a b e l s k a   s l i k a : 

                                                                    ENAČBE 

 

Enačbe seštevanja: 

5   +   x  =   8                          x    +    5    =    8 

x  =   8   -   5                                       x    =    8    -    5               X                   8 

x  =   3                                                x    =    3 

 

Preizkus: 

5   +   3   =   8 

8   =   8 

 

Enačbe odštevanja 

8    -    x    =    5                        x    -    3    =    5 

x    =    8    -    5                                    x    =    5    +    3 

x    =    3                                               x    =   8                             X                   5 

 

 

- 5 

- 3 

+ 3 

+ 5  

Preizkus:     3   +   5   =   8  

                              8   =   8                                    
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Preizkus: 

8    -    3    =    5 

5    =    5 

 

Domače delo učencev: 

DZ, 60/ 1. 

DOMAČA NALOGA 

1. Kaj smo se danes učili pri matematiki? 

2. Ali imaš še kakšno vprašanje o enačbah? 

3. Opiši napako ali napačne predstave, ki si jo imel/-a ti ali tvoj/-a sošolec/-ka. Kaj si se naučil/-a iz te 

napake? 

4. Kako si pristopil k reševanju matematičnega problema pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz 

tega pristopa? 

5. Opiši, kako se je reševanja problema lotil nekdo drug iz tvojega razreda. Kakšne so podobnosti in razlike 

med tvojim pristopom in pristopom druge skupine? 

6. Katere nove besede si spoznal/-a pri današnji uri matematike? Kaj pomeni posamezna beseda? Napiši ali 

nariši primer za vsako besedo. 

7. Kaj je bila glavna razprava pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz nje? 

8. Kako se tehtanje povezuje ali razlikuje z enačbami? 

9. Kaj bi se zgodilo, če bi imela različne ščipalke na tehtnici? 

10. Kaj so bile tvoje prednosti in slabosti pri tej uri matematike? Kakšen je tvoj načrt, kako boš to izboljšal/-

a? 

 

14.1.3 Dopolnjena priprava za U3 

 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO – MATEMATIKA – 5. razred 

 

ŠOLA:    Zap. št. ure :  

UČITELJ:   U3 Datum:  

 

 Preizkus:        8  -  3  =  5     

                               5  =  5                                                   
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Tematski sklop:  Obdelava podatkov 

Tema/e, vsebina/e:  Zbiranje in predstavitev podatkov 

 

Operativni cilji:  

Učenci: 

• beležijo štetje v preglednici, 

• prikažejo podatke s stolpci in vrsticami,  

• preberejo in primerjajo zbrane podatke v prikazu, 

• rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev in interpretacijo, 

• upoštevajo cestno-prometne predpise, 

• pazijo na varno udeležbo v prometu. 

Pripomočki: 

• učbenik, delovni zvezek 

MEDPREDMETNE POVEZAVE  

• naravoslovje, družboslovje, slovenščina 

VIRI, LITERATURA:  

• Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. MŠŠ, Ljubljana 2011. 

• Svet matematičnih čudes. Kako poučevati matematiko v 5. razredu devetletne OŠ: Priročnik  

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Učbenik za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

• Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B. in Benčina Smotlak, N. (2013). Svet 

matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 5. razred osnovne šole. Ljubljana: DZS 

 

Učne oblike Učne metode IKT TIP UČNE/IH UR/E 

- frontalna 

- individualna 

- skupinska 

- delo v dvojicah 

- individualizacija 

- diferenciacija 

 

- razlaga                          

- pisnih izdelkov 

- razgovor                       

- demonstracija 

- delo z besedilom              

- urejanja gradiv 

- metoda branja                

- eksperimentalna 

- metoda 

izkušenjskega 

učenja 

- e-gradiva 

- spletna učilnica 

- računalniški 

program 

- računalniško orodje 

- uvodna ura 

- ura obravnavanja in 

usvajanja nove snovi 

- ura ponavljanja in 

utrjevanja  

- ura preverjanja 

- analiza preverjanja 

- ura ocenjevanja 

- analiza ocenjevanja 
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P O T E K      D E L A  

 

1. PRIPRAVLJANJE IN UVAJANJE 

• Pregled domače naloge 

• Pregledamo podatke in prikaze, ki smo jih izdelali v prejšnji uri: zbrani podatki v 

preglednici, vrstični prikaz, prikaz s stolpci. 

Pouk bo tekal na prostem. Učenci vzamejo trdo podlago. Delajo v 4 skupinah.  

Odšli bomo na križišče, vsaka skupina bo eno uro štela prevozna sredstva tako, kot prikazuje 

slika. Šteti bodo morali naslednja vozila: avtomobili, avtobusi, motorji, kolesa, traktorji, 

tovornjaki. Skupine imajo 15 min. časa, da se pogovorijo o načrtu, kako bodo šteli prevozna 

sredstva. Delo posameznih članov znotraj skupin jim prepustim, da si sami porazdelijo. 

Naredijo si osnutek na list. 

 

 A        B 

 

 

 

 

C       D 

 

 2. PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

Raziskujmo/delo v skupinah 

• Učitelj se z učenci dogovori, kaj bodo še raziskovali. Ogledajo si predloge v učbeniku 

na strani 5 in izberejo primer. 

• Zberejo podatke in jih uredijo v preglednici. 

• Podatke prikažejo s stolpci ali z vrsticami. Zapišejo nekaj vprašanj o nastalem prikazu. 

Odidemo v križišče. Na moj znak začnejo s štetjem prevoznih sredstev. Nadzorujem delo po 

skupinah. Ko preteče ena ura se odpravimo v razred.  

4. PREVERJANJE 

Poročanje: 

• Predstavitev podatkov z ustreznim prikazom 

• Tolmačenje in sklepanje 

Vsaka skupina izdela plakat s prikazom (stolpčni, tortni, vrstični … poljubno izberejo). 

Pozorni so na naslov, legendo ter ustrezna ponazorila.  

Sledijo predstavitve njihovega dela po skupinah. Vsaka skupina opiše, kako je potekalo delo, 

na kakšen način so si zapisovali oz. beležili število vozil ter za kakšen prikaz so se odločili. 
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Nato predstavijo svoj plakat. Na koncu naredijo skupne zaključke, katera skupina je preštela 

največ vozil, kaj so možne razlage, da je bila ta pot/smer najbolj/najmanj prevozna. 

Z n a č i l n a    t a b e l s k a   s l i k a : 

 Grafični prikazi skupin  

 

Domače delo učencev:  

 DZ,7/2 

DOMAČA NALOGA: 

1. Kaj smo se danes učili pri matematiki? 

2. Ali imaš še kakšno vprašanje o obdelavi in zbiranju podatkov? 

3. Opiši napako ali napačne predstave, ki si jo imel/-a ti ali tvoj/-a sošolec/-ka. Kaj si se naučil/-a iz te 

napake? 

4. Kako si pristopil k reševanju matematičnega problema pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz 

tega pristopa? 

5. Opiši, kako se je reševanja problema lotil nekdo drug iz tvojega razreda. Kakšne so podobnosti in razlike 

med tvojim pristopom in pristopom druge skupine?  

6. Katere nove besede si spoznal/-a pri današnji uri matematike? Kaj pomeni posamezna beseda? Napiši ali 

nariši primer za vsako besedo. 

7. Kaj je bila glavna razprava pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz nje? 

8. Kako se gostota prometa povezuje z onesnaževanjem okolja? Kaj si iz svojih rezultatov ugotovil/-a? 

Kako bi lahko to izboljšali? 

9. Kaj bi se zgodilo, če bi spremenil/-a legendo pri prikazu? 

10. Kaj so bile tvoje prednosti in slabosti pri tej uri matematike? Kakšen je tvoj načrt, kako boš to izboljšal/-

a? 

 

Priloga/e: (delovni/učni listi …) 

-  

 

Posebne zabeležke – diferenciacija:  

-  
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Opombe: 

Samorefleksija – realizacija načrtovanega: Usmeritve za nadaljnje načrtovanje: 

  

 

 

14.1.4 Dopolnjena priprava za U4 

 

Učna enota: PISNO MNOŽENJE DVOMESTNEGA Z ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Operativni cilji: 

 

• Učenci ocenijo rezultat pri računanju. 

• Pisno množijo naravna števila do 1000. 

• Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog. 

• Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo 

predstavitev ter branje in interpretacijo. 

• Rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije. 

• Rešijo matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja. 

Učne metode: razlaga, razgovor, poslušanje, opisovanje, primerjanje, branje, pisanje, 

opazovanje, praktično delo, demonstracija, delo s tekstom, reševanje 

problemov, delo s slikovnim gradivom in konkretnim materialom 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

Spletni viri (interaktivna tabla) , zemljevid Slovenije 

Viri in literatura: SDZ 

Zap. št. prip.: 38. 

 

IZVEDBA UČNE URE 

Učence razdelim v pare. Vsaka skupina dobi prazne liste. Potrebujejo svinčnik. 

Dam jim navodilo: 

Radi bi izračunali površino njive, ki je dolga 23 m in široka 8 m. Prikaži čim več načinov, kako 

bi izračunal površino na vizualen način oz. s sliko (glej primer spodaj). Zraven slik nato še 

napišejo račun. 
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                         23 m                                                                 23 m 

                                                                                                                        4 m 

                                              8 m                                                                    4 m 

                                                                                                                                          

                   20 m          3 m 

 

                                              8 m 

 

Pari si sami izmislijo besedilne naloge. Liste si pari med seboj zamenjajo, jih rešijo na zgoraj 

predstavljen način ter jih dajo v pregled. O morebitnih napakah se pogovorimo in jih popravijo. 

Pregled domače naloge: pregledamo vsak SDZ in zvezek posebej. Opozorimo na nenatančne, 

dvojne, lomljene ipd. krožnice. 

• SDZ 1, str. 103 

Razdelimo vloge v stripu in ga preberemo. Učence vprašamo, če se še spomnijo pisnega 

množenja, ki smo ga obravnavali lansko leto. Letos bomo to vsebino še nadgradili in množili 

z večjimi števili. Znanje poštevanke mora biti samoumevno in popolnoma zanesljivo, saj 

bomo za en sam račun množenja morali brez napak izračunati tudi po 6 ali več računov 

poštevanke. 

• SDZ 1, str. 104 

 Preberemo besedilo v modrem polju in se spomnimo izrazov oz. poimenovanj posameznih 

členov v računih množenja. Imamo domača in tuja poimenovanja. Slednja so se uporabljala 

bolj v preteklosti, danes imamo raje slovenske besede. Poznati pa moramo oboje. 

Ali lahko prvi in drugi člen zamenjata vrstni red? Lahko, rezultat se pri tem ne spremeni. 

Torej tudi za množenje velja zakon o zamenjavi. 

Pri kateri računski operaciji je še tako? Pri seštevanju. 

 Strip na prejšnji strani je bil pravzaprav besedilna naloga in zdaj jo bomo rešili. Opozorimo 

na približno oceno zmnožka že pred samim množenjem. Npr. pri prvem računu je ocena: 

približno 30 · 3 bo približno 90. Ocene podamo tudi pri naslednjih računih. 

 Prvi račun pisnega množenja napišemo na tablo. Učencem pokažemo, kakor je tudi v SDZ, da 

lahko podpisujemo na dva načina, oba sta pravilna. 

Opomba: priporočam, da se učitelj odloči za enega, ki ga potem tudi ves čas uporablja, da 

učencev ne zmedemo po nepotrebnem. 

Na tablo računamo frontalno, učenci imajo račun v SDZ. Ko ga rešimo, preberemo še 

odgovor. 

 Enako izračunamo drugi račun, tokrat imamo prehode, in tretji račun, kjer so prehodi večji. 

Vsakič preberemo tudi odgovore. Učence ponovno opomnimo, kako pomembno je brezhibno 

znanje poštevanke. 

 Preberemo Zalino besedilo. Ali so maske na prejšnji strani slovenske? Ne, videti so afriške ali 

azijske (indonezijske). Če lahko, učencem pokažemo, kako so videti tipične slovenske maske, 

ki jih je omenila Zala. 
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1. in 2. naloga 

Pri vsaki nalogi prvi in drugi primer rešimo frontalno, ostalo je za domačo nalogo. 

• SDZ 1, str. 105 

3. naloga 

Izraze smo danes spoznali. Gre za tuje izraze, ki pa so pravilni. Zapišemo račun množenja: 

97 · 6 . Ali bi lahko vrstni red faktorjev zamenjali? Da, vendar je potem težje in bolj zamudno 

računati. Pri pisnem množenju vedno na prvo mesto postavimo večmestno število. 

4. naloga 

Učenci preberejo besedilo in z dvigom rok nakažejo, da bi znali nastaviti prvi račun. Še pred 

tem rešimo nematematični del naloge (na to nas opozori sličica Cofa desno zgoraj): na 

zemljevidu Slovenije pokažemo Logatec. Učenci ga poiščejo na svojih zemljevidih. 

Zapišemo in izračunamo prvi račun množenja ter zapišemo odgovor. Nato enako za drugi 

račun. 

• SDZ 1, str. 107 

Zmorem tudi to 

1. ̶ 5. naloga 

Samostojno delo. Vrstni red reševanja si izbere vsak učenec sam. Pomagamo, dajemo 

namige, kako naj naloge rešujejo. 

Pregledamo rezultate. Kar ostane, je za domačo nalogo. 

• Učence opozorimo, da bomo kmalu začeli uporabljati 2. del SDZ. Če ga še niso, naj ga 

prinesejo v šolo. 

 

Domače delo: SDZ 1, str. 104, 1. in 2. naloga – dokončaj 

SDZ 1, str. 105, 5. naloga 

SDZ 1, str. 106, 6. in 7. naloga 

SDZ 1, str. 107 – dokončaj 

DOMAČA NALOGA: 

1. Kaj smo se danes učili pri matematiki? 

2. Ali imaš še kakšno vprašanje o množenju dvomestnega števila z enomestnim? 

3. Opiši napako ali napačne predstave, ki si jo imel/-a ti ali tvoj/-a sošolec/-ka. Kaj si se naučil/-a 

iz te napake? 

4. Kako si pristopil k reševanju matematičnega problema pri današnji uri matematike? Kaj si se 

naučil/-a iz tega pristopa? 

5. Opiši, kako se je reševanja problema lotil nekdo drug iz tvojega razreda. Kakšne so podobnosti 

in razlike med tvojim pristopom in pristopom druge skupine? 

6. Katere nove besede si spoznal/-a pri današnji uri matematike? Kaj pomeni posamezna beseda? 

Napiši ali nariši primer za vsako besedo. 

7. Kaj je bila glavna razprava pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz nje? 
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8. Kako se ploščina povezuje ali razlikuje z množenjem dvomestnega z enomestnim števila? 

9. Kaj bi se zgodilo, če bi spremenil/-a vrstni red faktorjev pri množenju? 

10. Kaj so bile tvoje prednosti in slabosti pri tej uri matematike? Kakšen je tvoj načrt, kako boš to 

izboljšal/-a? 

 

 

14.1.5 Dopolnjena priprava za U5 

 

Učna enota: PRESEK IN UNIJA MNOŽIC, PRAZNA MNOŽICA 

Operativni cilji: 

 

● Učenci uporabljajo pojme množica, osnovna množica, podmnožica, unija, 

presek, prazna možica in jih znajo zapisati z ustrezno simboliko. 

● Grafično prikažejo množice in odnose med njimi. 

● Rešijo matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja. 

Učne metode: razlaga, razgovor, poslušanje, opisovanje, primerjanje, branje, pisanje, 

opazovanje, praktično delo, demonstracija, delo s tekstom, reševanje 

problemov, delo s slikovnim gradivom in konkretnim materialom 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

Spletni viri (interaktivna tabla), listi dreves, veje iglavcev, vrvica 

Viri in literatura: SDZ 2/50̶55 

Zap. št. prip.: 60.  

medpredmetno 

povezovanje 

naravoslovje in tehnika 

tip učne ure ponavljanje in utrjevanje 
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IZVEDBA UČNE URE 

Odpravimo se v gozd. Tam učenci naberejo liste dreves različnih barv in velikosti ter veje 

iglavcev. Poskušajo najti in nabrati čim več različnih listavcev ter čim več različnih vej iglavcev. 

Ko pridemo v učilnice, se razdelijo v skupine po 3 člane. Na sredino mize postavijo liste dreves in 

veje iglavcev. Opazujejo jih ter si na list zapisujejo, kaj jim je skupno in kaj različno. 

Njihova naloga je, da sestavijo najmanj dve množici s presekom ter določijo, po katerih kriterijih 

so jih tako razvrstili. Množice ponazorijo z vrvico. Ko jih dokončno oblikujejo, jih skicirajo na list 

papirja in jih poimenujejo. 

Poskušajo najti čim več različnih načinov. Vse si skicirajo na list papirja. Nato si izberejo en 

najljubši način ter na mizo postavijo samo tiste liste, ki jih potrebujejo za prikaz teh množic. Na 

prazen list skicirajo rešitev in ga nato obrnejo na hrbtno stran. Sestavljeno množico podrejo. 

Skupine se zamenjajo ter poskušajo iz materiala, ki je na mizi ugotoviti, po katerih kriterijih so 

sestavljali množice. Množice sestavijo ter rešitev preverijo na listu, kjer je narisana skica. *Če 

katera od skupin pride do nove, drugačne rešitve, si jo zabeleži na list. Na koncu ure jo razložijo 

ter predstavijo ostalim učencem. 

DOMAČA NALOGA: 

1. Kaj smo se danes učili pri matematiki? 

2. Ali imaš še kakšno vprašanje o množicah, podmnožicah, preseku, uniji? 

3. Opiši napako ali napačne predstave, ki si jo imel/-a ti ali tvoj/-a sošolec/-ka. Kaj si se naučil/-a 

iz te napake? 

4. Kako si pristopil k reševanju matematičnega problema pri današnji uri matematike? Kaj si se 

naučil/-a iz tega pristopa? 

5. Opiši, kako se je reševanja problema lotil nekdo drug iz tvojega razreda. Kakšne so podobnosti 

in razlike med tvojim pristopom in pristopom druge skupine?  

6. Katere nove besede si spoznal/-a pri današnji uri matematike? Kaj pomeni posamezna beseda? 

Napiši ali nariši primer za vsako besedo. 

7. Kaj je bila glavna razprava pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz nje? 

8. Kako se množice povezujejo z našim vsakdanjim življenjem? 

9. Kaj bi se zgodilo, če bi povečala število različnih elementov? 

10. Kaj so bile tvoje prednosti in slabosti pri tej uri matematike? Kakšen je tvoj načrt, kako boš to 

izboljšal/-a? 

 

• Pregled domače naloge 

     Učenci preberejo rešitve nalog in odpravijo napake. 

• SDZ 2, str. 50 

 Preberemo besedilo v rumenem polju in naštejemo elemente množice P in potem še elemente 

množice T. 

Že zgoraj sta z rumeno barvo označena elementa 15 in 30, ki se nahajata v obeh množicah.  

V grafični ponazoritvi množic se to še lepše vidi. Elementa se nahajata v preseku – kjer se 

množici sekata. Presek zapišemo s posebnim znakom ∩. V konkretnem primeru je zapisano P 
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∩ T = {15, 30}. 

 Učence opozorimo, da ni nujno, da imata dve množici vedno elemente v preseku. Če so npr. 

elementi ene množice 1, 2, 3, elementi druge pa 4, 5, 6, skupnih elementov nimata. Torej v 

preseku ni elementov. 

1. naloga 

Skupaj, ob razlagi, zapišemo elemente. Učencem svetujemo, naj v takem primeru zapišejo 

števila od najmanjšega do največjega. Naj ne pozabijo v vsaki množici zapisati elemente iz 

preseka. Na koncu naj preštejejo število elementov v vodoravnem zapisu in v grafičnem 

prikazu. 

• SDZ 2, str. 51 

2. naloga 

 Pred reševanjem preberemo Jakov nasvet, ki ga takoj uporabimo. Sicer se v množici elementov 

hitro izgubimo ali kakšnega spregledamo oz. pozabimo.  

Elemente iz preseka najprej zapišemo v vodoravnem zapisu nato v grafičnem prikazu.  

Na koncu preverimo, če se ujema število elementov v vseh zapisih oz. prikazih. 

 Preberemo besedilo Ali veš? Učencem naročimo, naj o tem besedilu razmišljajo, ko bodo 3. 

nalogo delali doma. 

• SDZ 2, str. 52 

 Preberemo besedilo v rumenem polju. Učencem je beseda unija znana iz besedne zveze 

Evropska unija. Gre za skupnost evropskih držav, v kateri je tudi Slovenija. 

Torej beseda unija pomeni skupnost, zveza, združenje, ali po domače povedano »vse skupaj«.  

 Pri množicah so v uniji vsi elementi, ki se nahajajo ali v prvi ali v drugi ali v preseku dveh 

(lahko tudi več) množic. 

 Učence opozorimo, da ko zapisujejo unijo množic, naj elementov iz preseka ne zapišejo 

dvakrat, ker je to napačno. 

 Ko elemente zapišejo, naj preštejejo, če se število vseh elementov v grafičnem in vodoravnem 

zapisu ujema. Pri množici elementov se namreč hitro zgodi, da kakšnega spregledamo oz. 

izpustimo. 

1. naloga 

Samostojno delo. Po potrebi pomagamo. Preverimo rešitve. 

2. naloga 

Samostojno delo. Po potrebi pomagamo. Preverimo rešitve. Učenci opazijo, da je paradižnik v 

preseku.  

Kot zanimivost povemo, da večina ljudi meni, da paradižnik sodi med zelenjavo, kar pa ne 

drži. Botaniki uvrščajo paradižnik pa tudi papriko, bučke in kumare med sadje (plodovi, ki jih 

uživamo, se razvijejo iz cveta).  Nasprotno pa jih kuharji uvrščajo med zelenjavo. 

Učence lahko za šalo vprašamo, če si predstavljajo sadno torto polnjeno s paradižnikom in 

kumarami, ali pa sadno kupo z bučkami in papriko. 

• SDZ 2, str. 53 

 Preberemo besedilo v rumenem polju. Tu je vse jasno – prazna množica je tista, v kateri ni 

elementov. Poznamo dva zapisa za prazno množico, in sicer { } ali ∅. Oba sta pravilna. 

Slednjega smo srečali pri neenačbah. 

 Spodaj si na konkretnem primeru ogledamo množici Ž in M. M je prazna množica in tudi v 

preseku ni elementov.  



Vidervol, A. (2017). Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pef UL. 

111 

 

 Odgovorimo na Filipovo vprašanje: v konkretnem primeru ni v preseku nobenega elementa.  

Sicer pa obstaja nekaj imen, ki so lahko moška ali ženska. To so npr. Saša, Vanja, Nastja, 

Ivica, Petja, Robin, Rene, Aleks in še kakšno. 

1. naloga 

Samostojno delo. Po potrebi pomagamo. Preverimo rešitve. 

Preberemo Jakovo vprašanje in odgovorimo nanj: črka je zapis za glas. E je zapis za tri 

različne glasove, in sicer ozki, široki in polglasnik, o je zapis za ozki in široki. 

• SDZ 2, str. 54 

Zmorem tudi to 

1. naloga 

Preden začnejo reševati, učence opomnimo, naj najprej napišejo zaviti oklepaj, ne pa tudi na 

koncu zavitega zaklepaja. Tega bodo napisali, ko pregledamo rešitve in eventualno kaj 

dodamo. 

Samostojno delo. Preverimo rešitve. 

• SDZ 2, str. 55 

Zmorem tudi to 

2. naloga 

Pred reševanjem učence opozorimo, da gre za relativno zahtevno nalogo, pri kateri bodo 

morali uporabiti znanje oz. poznavanje matematičnih znakov iz več matematičnih poglavij, ki 

smo jih letos spoznali (geometrija, neenačbe, množice).  

Nalogo naj rešujejo s svinčnikom, da bodo lažje popravili, če se bodo kaj zmotili. 

Samostojno delo. Pomagamo z namigi. Preverimo rešitve. 

 Domače delo: SDZ 2, str. 51, 3. naloga  

                         SDZ 2, str. 53, 2. naloga 

                         SDZ 2, str. 54, 3. naloga 

 

14.1.6 Dopolnjena priprava za U6 

 

Učna enota: DREVESNI IN PUŠČIČNI PRIKAZ 

Operativni cilji: 

 

• Učenci uporabljajo pojme množica, osnovna množica, podmnožica, 

unija, presek, prazna množica in jih znajo zapisati z ustrezno simboliko. 

• Grafično prikažejo množice in odnose med njimi z ustreznimi prikazi 

(Euler-Vennov, Carrollov in drevesni prikaz, puščični prikaz). 

• Grafično prikažejo množice in odnose med njimi. 

• Rešijo matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja. 

Učne metode: razlaga, razgovor, poslušanje, opisovanje, primerjanje, branje, pisanje, 

opazovanje, praktično delo, demonstracija, delo s tekstom, reševanje 
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problemov, delo s slikovnim gradivom in konkretnim materialom 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna, dvojice 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

Spletni viri (interaktivna tabla); geometrijski zvezek, slike živali, vrv, 

naravoslovne knjige s prehranjevalnimi spleti  

Viri in literatura: SDZ 2/58, 59, 60 

Jamšek, S., Kožuh, V. (2017). Naša ulica 2. Učbenik za spoznavanje okolja. 

Ljubljana: DZS.   

Zap. št. prip.: 62.  

učni tip: ponavljanje in utrjevanje 

medpredmetno 

povezovanje: 

naravoslovje in tehnika, likovna umetnost 

 

IZVEDBA UČNE URE 

Povem jim, da sem doma sestavila prehranjevalni splet, vendar se mi je v vrečki na poti v šolo 

pomešal. Ponovimo, katere lastnosti ima prehranjevalni splet (na začetku prehranjevalnega spleta 

so vedno rastline, na drugem mestu so rastlinojede živali, na tretjem mestu so mesojede živali itn., 

puščica je pri plenilcu oz. živali, ki se povezuje s prejšnjo rastlino/živaljo.  

Njihova naloga je, da mi pomagajo razrešiti ta nered v vrečki. Med sestavljanjem si lahko 

pomagajo z naravoslovnimi knjigami. 



Vidervol, A. (2017). Stališča učiteljev do ustvarjalnega poučevanja matematike v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Pef UL. 

113 

 

 (Vir: Jamšek, Kožuh, 

2017) 

Vsaka skupina dobi svojo vrečko. Ko sestavijo prehranjevalni splet ga ustno preverijo. Vsaka 

skupina pove nekaj. Učenci pozorno preverjajo svoje prehranjevalne splete.  

Vsaka skupina izdela učni list, ki ga bodo reševale ostale skupine. Sestavijo poljuben preprost 

drevesni prikaz. Rešitve napišejo na list in ga obrnejo na hrbtno stran. Skupne se zamenjajo in 

rešijo drevesne prikaze. Svoje rešitve preverijo na listu. Ko vse skupine zaokrožijo po postajah, 

izdela vsaka skupina še zahtevnejši drevesni prikaz, na list zapiše rešitve ter ga obrne na hrbtno 

stran. Skupine zaokrožijo po postajah.  

Na koncu učenci razširijo njihov prehranjevalne splete znotraj skupine tako, da narišejo živali in 

jih ustrezno umestijo v prehranjevalni sistem.  

Po skupinah dobijo slike iz prehranjevalnega spleta. 

• Pregled domače naloge. 

     Učenci preberejo rešitve nalog in odpravijo napake. 

• SDZ 2, str. 58 

 Ponovno imamo množici z enakimi podatki kot pri prejšnjih dveh prikazih. Ugotavljamo, 

kateri prikazi so učencem najbolj nazorni. Svoje ugotovitve utemeljijo.  

 Primerjamo prikaze. Učencem postavimo izziv: ali so v vseh prikazih vsi elementi na pravem 

mestu, ali kje kakšna manjka? 
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1. naloga 

Učenci samostojno s svinčnikom rešujejo nalogo. Zgornji prikaz je lahek, spodnji bolj 

zahteven. 

Pregledamo rešitve in preberemo Zalino opozorilo. Ali nevarne odpadke odlagamo na ustrezna 

mesta? Kakšne posledice lahko povzroči nepravilno odlaganje? 

• SDZ 2, str. 59 

Tokrat imamo prikaz, ki se navezuje na družbo.  

Pri puščičnem prikazu gre za enostavno povezovanje »poveži kar sodi skupaj«. 

1. naloga 

Samostojno rešujejo. Po potrebi pomagamo. Preverimo rezultate. 

• SDZ 2, str. 60 

Zmorem tudi to 

1. naloga 

Samostojno rešujejo. Po potrebi pomagamo. Preverimo rezultate. 

• Zapis v zvezek 

 

c) Drevesni prikaz 

*** za domačo nalogo prerišejo sliko iz SDZ, str. 58 

 

 

č) Puščični prikaz 

*** za domačo nalogo prerišejo sliko iz SDZ, str. 59 

 

 

• Učence opozorimo, da bomo naslednjo uro pisno preverjali znanje. 

  Domače delo: SDZ 2, str. 59, 2. in 3. naloga  

                             Dokončaj zapise v zvezku.  

DOMAČA NALOGA: 
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1. Kaj smo se danes učili pri matematiki? 

2. Ali imaš še kakšno vprašanje o drevesnem ali puščičnem diagramu? 

3. Opiši napako ali napačne predstave, ki si jo imel/-a ti ali tvoj/-a sošolec/-ka. Kaj si se naučil/-a 

iz te napake? 

4. Kako si pristopil k reševanju matematičnega problema pri današnji uri matematike? Kaj si se 

naučil/-a iz tega pristopa? 

5. Opiši, kako se je reševanja problema lotil nekdo drug iz tvojega razreda. Kakšne so podobnosti 

in razlike med tvojim pristopom in pristopom druge skupine?  

6. Katere nove besede si spoznal/-a pri današnji uri matematike? Kaj pomeni posamezna beseda? 

Napiši ali nariši primer za vsako besedo. 

7. Kaj je bila glavna razprava pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz nje? 

8. Kako se puščični prikaz povezuje ali razlikuje z drevesnim prikazom? 

9. Kaj bi se zgodilo, če bi iz prehranjevalnega spleta odstranil/-a rastline? 

10. Kaj so bile tvoje prednosti in slabosti pri tej uri matematike? Kakšen je tvoj načrt, kako boš to 

izboljšal/-a?     

 

14.1.7 Dopolnjena priprava za U7 

  

 Učitelj: 

PRIPRAVA 

na vzgojno 

izobraževalno 

delo 

PREDMET: RAZRED: DATUM: ZAP. ŠT. URE: 

MAT 5.   

UČNA TEMA LIKI IN TELESA 

UČNA ENOTA Liki in telesa 

Operativni 

vzgojno 

izobraževalni 

cilji 

- razvršča like glede na št. stranic oz. oglišč in jih poimenuje, 

- prepozna pravokotnik in kvadrat in pozna njune lastnosti, 

- med trikotniki prepozna enakostranične trikotnike, 

- s šablono nariše enakostr. trikotnik in pravilni šestkotnik, 

- ugotovi, da je pravilni šestkotnik sestavljen iz 6 skladnih enakostraničnih              

trikotnikov, 

- razlikuje like in telesa, 

- poimenuje okrogla in oglata telesa in jih opiše. 

- izdela stolpični diagram, 

- se estetsko, likovno izraža. 
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Učne oblike ‒ frontalna 

‒ skupinska 

‒ v dvojicah 

‒ individualna 

Učne metode ‒ razgovora 

‒ razlaganja 

‒ prikazov 

‒ prakt. del 

‒ graf. del 

‒ pisnih del 

‒ delo s tekstom 

‒ eksperimenta 

Učni pripom. učbenik ,DZ , geoplošče, enotske kocke, škatle, prazna embalaža, tempere, 

lepilo, časopisni papir, IKT tabla 

Literatura  

medpredmetno 

povezovanje 

družba, likovna umetnost 

Potek učne ure: 

 Na zemljevidu si ogledamo tloris našega kraja. Učenci ugotavljajo, kako so prikazane hiše, 

polja, njive, parkirišča, stavbe, jezera, ribniki … 

Na IKT tablo povečam del zemljevida našega kraja. V paru preštejejo, katere oblike se 

največkrat pojavijo  na zemljevidu, če gledamo iz tlorisa (ptičje perspektive).  Učenci podatke 

prikažejo s stolpičnim diagramom. Predstavijo rešitve.  

Vsak individualno pa nariše svojo domišljijsko sobo iz ptičje perspektive. Pri tem uporabi čim 

več različnih likov. Izdela stolpični prikaz. Vsak individualno predstavi, koliko različnih oblik 

se pojavi v njegovi domišljijski sobi. Naredimo razstavo. 

Sprehodimo se po kraju, kjer je šola. Opazujemo, kakšne oblike so stavbe, hiše, pasje ute ipd.  

Skupaj kot razred izdelajo maketo našega kraja. Pri tem uporabijo škatle, embalaže, lepilo, 

časopisni papir, tempere. Pazimo na približno razmerje oz. merilo.  

V tem poglavju utrdimo učno vsebino o likih in jo razširimo in poglobimo s pojmoma 

enakostranični trikotnik in pravilni šestkotnik. Ponovimo tudi poimenovanje geomet. teles in 

njihovih lastnosti. 

Izvedemo tudi dejavnosti, ki so razložene v priročniku. 

4. Ogledajo si sličico in odgovorijo na vprašanja. 

5. Učenci opisujejo trikotnike, kaj imajo skupnega in v čem se razlikujejo. Ugotovijo, da 

trikotnika, ki bi imel enako dolge stranice, ne morejo predstaviti na geoplošči, vendar 

obstajajo (prometni znaki, šablona na ravnilu …). 

6. a) Na sliki je 6 skladnih enakostraničnih trikotnikov. 

b) Na sliki je 5 enakostraničnih trikotnikov. 

4. Učenci kroge rišejo s šablono, ne s šestilom. 
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5. Enakostr. štirikotnik ni nujno kvadrat. Šestkotnik iz 6 skladnih enakostraničnih trikotnikov je 

pravilni šestkotnik. Kvadrat je pravilni šestkotnik, romb pa ni. 

7. Dodamo lahko učni list iz priloge 15 v priročniku. 

8. Kvadrat in pravokotnik načrtajo z geotrikotnikom. 

9. Mejne ploskve kvadra so pravokotniki in kvadrati. 

11. Delo z enotskimi kockami (prvič se srečajo z njimi). 

12. Modele teles (kvader, kocka) sestavljajo iz paličic in plastelina. 

 

DOMAČA NALOGA: 

1. Kaj smo se danes učili pri matematiki? 

2. Ali imaš še kakšno vprašanje o likih in telesih? 

3. Opiši napako ali napačne predstave, ki si jo imel/-a ti ali tvoj/-a sošolec/-ka. Kaj si se naučil/-

a iz te napake? 

4. Kako si pristopil k reševanju matematičnega problema pri današnji uri matematike? Kaj si se 

naučil/-a iz tega pristopa? 

5. Opiši, kako se je reševanja problema lotil nekdo drug iz tvojega razreda. Kakšne so 

podobnosti in razlike med tvojim pristopom in pristopom druge skupine?  

6. Katere nove besede si spoznal/-a pri današnji uri matematike? Kaj pomeni posamezna 

beseda? Napiši ali nariši primer za vsako besedo. 

7. Kaj je bila glavna razprava pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz nje? 

8. Kako se število oglišč pri likih povezuje ali razlikuje s številom ogljišč pri telesih? 

9. Kaj bi se zgodilo, če bi spremenil/-a obliko stavb v valjaste, okrogle? 

10. Kaj so bile tvoje prednosti in slabosti pri tej uri matematike? Kakšen je tvoj načrt, kako boš 

to izboljšal/-a? 
 

 

14.1.8 Dopolnjena priprava za U8 

 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO – MATEMATIKA – 5. razred 

 

ŠOLA:                                                                                       Zap. št. ure:  

UČITELJ:         U8                                                                            

 

Tema: Druge vsebine 

Sklop, vsebina/e: Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami 
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                              Kombinatorični problemi 

 

Operativni cilji:  

Učenci: 

• rešijo kombinatorični problem na konkretni ravni z uporabo konkretnih materialov, modelov in 

ponazoril, 

• rešijo kombinatorični problem na grafični ravni in prikažejo rešitev le-tega s skico. 

 

Pripomočki: 

 Priročnik – priloga 10 ,Učbenik, Delovni zvezek, šablonsko ravnilo ( modeli kvadratov in trikotnikov) 

MEDPREDMETNE POVEZAVE  

LVZ 

VIRI, LITERATURA:  

• Učni načrt. Program osnovna šola. Matematika. MŠŠ, Ljubljana 2011. 

• Svet matematičnih čudes. Kako poučevati matematiko v 5. Razredu devetletne OŠ: Priročnik  

• Svet matematičnih čudes 5, Učbenik  

• Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek.  

 

Učne oblike Učne metode IKT TIP UČNE/IH UR/E 

- frontalna 

- individualna 

- skupinska 

- delo v dvojicah 

- individualizacija 

- diferenciacija 

-  

- razlaga                          

- pisnih izdelkov 

- razgovor                       

- demonstracija 

- delo z besedilom              

- urejanja gradiv 

- metoda branja                

- eksperimentalna 

- metoda 

izkušenjskega 

učenja 

- e-gradiva 

- spletna učilnica 

- računalniški 

program 

- računalniško orodje 

- uvodna ura 

- ura obravnavanja in 

usvajanja nove snovi 

- ura ponavljanja in 

utrjevanja  

- ura preverjanja 

- analiza preverjanja 

- ura ocenjevanja 

- analiza ocenjevanja 

 

P O T E K      D E L A  

     

2. PRIPRAVLJANJE IN UVAJANJE  

• Pregled domače naloge 

• Kako naj se oblečeta Jan in Ana? 

Učenci delajo v skupinah po štiri. Vsaka skupina dobi prilogo 10. 
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 Iz problemov na straneh 44 in 45 v učbeniku izvemo, da ima Jan 4 majice in 3 pare hlač in da 

ima Ana 4 bluze in 2 krili. Na šolski ples bi šla rada lepo urejena, pa ne moreta ugotoviti, 

katera kombinacija oblačil bi jima najbolj ustrezala. Zato se lotita oblačenja in preoblačenja 

pa tudi gledanja v ogledalo, da bi našla najboljšo kombinacijo oblačil.  

Razmišljamo, kolikokrat se bosta morala preobleči oziroma na koliko načinov se lahko vsak 

izmed njiju obleče. 

Jaka bo praznoval rojstni dan. Ker bo povabil prijatelje, mora nakupiti stvari, ki jih bo 

potreboval. V denarnici ima 70 €. Kaj vse lahko kupi v trgovini? Pomagaj si s spodnjim 

cenikom. Razišči čim več možnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S katerimi papirnatimi bankovci in centi bo plačal Jaka, če lahko plača s točnim zneskom? 

2. OBRAVNAVANJE NOVE SNOVI  

• Kako naj se oblečeta Jan in Ana? 

Pogovarjamo se, kako bi prikazali vse možne načine kombiniranja majic in hlač. 

 Učenci že poznajo puščični prikaz, prikaz s preglednico in drevesni prikaz, zato predlagajo, 

na kakšen način bi prikazali kombinatorične situacije. Pri tem jim učitelj pomaga. 

 Nekaj skupin tako izdela različne prikaze za Jana, nekaj pa za Ano. 

Po opravljenem delu svoj prikaz predstavijo sošolcem. 

 Skupno ugotavljamo, ali je prikaz ustrezen, ali so upoštevali vse podatke in ali nam prikaz 

ponuja pregledno in realno stanje možnih situacij. Pogledamo, kako so primer prikazali v 

učbeniku. 

3. VADENJE IN PONAVLJANJE   

• U,45 / 1  

Puščični prikaz opravimo skupno z učenci na tabli. 

 Ostale prikaze oblikujejo v skupini na plakatu tako, da rišejo kvadrate in trikotnike s 

šablonskim  ravnilom (lahko pa učitelj pripravi kvadrate in trikotnike iz barvnega papirja in 

učenci na plakat le-te lepijo).         

4. PREVERJANJE 

Poročanje skupin. 

CENIK 

pijača …………………………………7,50 € 

pokovka ………………………………3,32 €  

kruh …………………………………...5,25 € 

torta…………………………………..34,15 € 

mini pica …………………………….16,50 € 

plastični kozarčki…………….……...4,25 € 

papirnati prtički ……………….…….2,16 € 

plastični krožniki…… ………………4,20 € 

plastične vilice ……………………….2,16 € 

papirnati prt …………………………..3,20 €  

svečka za torto…………………...…..0,90 € 
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Z n a č i l n a    t a b e l s k a   s l i k a : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domače delo učencev: 

Naloge v DZ,48–49 

DOMAČA NALOGA: 

1. Kaj smo se danes učili pri matematiki? 

2. Ali imaš še kakšno vprašanje o matematičnih ali kombinatoričnih problemih? 

3. Opiši napako ali napačne predstave, ki si jo imel/-a ti ali tvoj/-a sošolec/-ka. Kaj si se naučil/-a iz te 

napake? 

4. Kako si pristopil k reševanju matematičnega problema pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz 

tega pristopa? 

5. Opiši, kako se je reševanja problema lotil nekdo drug iz tvojega razreda. Kakšne so podobnosti in razlike 

med tvojim pristopom in pristopom druge skupine?  

6. Katere nove besede si spoznal/-a pri današnji uri matematike? Kaj pomeni posamezna beseda? Napiši ali 

nariši primer za vsako besedo. 

7. Kaj je bila glavna razprava pri današnji uri matematike? Kaj si se naučil/-a iz nje? 

8. Kje vidiš povezavo med kombinatoričnimi problemi in z vsakdanjim življenjem? 

9. Kaj bi se zgodilo, če bi spremenil/-a število stvari, ki jih prodajajo v trgovini? Glej nalogo, ki smo jo 

reševali pri pouku. 

10. Kaj so bile tvoje prednosti in slabosti pri tej uri matematike? Kakšen je tvoj načrt, kako boš to izboljšal/-

a? 

 

Priloga/e: (delovni/učni listi, pisni preizkusi, izročki PPT predstavitev, kriteriji ocenjevanja  …) 

-  
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Posebne zabeležke – diferenciacija:  

-  

 

Opombe: 

Samorefleksija – realizacija načrtovanega: Usmeritve za nadaljnje načrtovanje: 

  

 

 

14. 2 PRILOGA 2: Vprašalnik za intervju 

 

Vprašanja za intervju 

2. Koliko let delovne dobe imate? 

3. Na katerih področjih poučevanja se počutite najbolj kompetentni, samozavestni in 

zakaj? 

4. Ustvarjalnost je zelo širok pojem. Kaj vse razumete pod besedno zvezo ustvarjalno 

poučevanje? 

5. Kako vključujete ustvarjalne pristope v pouk matematike?  

6. Ali posebej načrtujete vidik ustvarjalnega poučevanja ali to pride spontano? 

7. Katere teme lažje načrtujete z ustvarjalnimi pristopi?  

8. Kakšne učinke ima ustvarjalno poučevanje na učence?  

9. Ali po vašem mnenju učni načrt za matematiko vključuje pristope ustvarjalnega 

poučevanja? 

10. Katere učbenike uporabljate pri pouku matematike? Ali po vašem mnenju vključujejo 

ustvarjalne naloge? 

11. Kaj mislite o  novih idejah ustvarjalnih pristopov v pripravi? Ali bi jih lahko uporabili 

v Vašem razredu?   

 

 


