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POVZETEK  

V magistrskem delu obravnavam učni pristop za poučevanje pisnega deljenja. Teoretični del 

vključuje naslednja področja: matematika v 4. razredu, pisno deljenje in obravnava pisnega 

deljenja (pregledala bom učne priročnike, gradiva) ter ključni dejavniki za kakovostno 

poučevanje pisnega deljenja: diferenciacija, motivacija, sprotno preverjanje znanja. Pri 

opredelitvi motivacije za učenje sem posebej izpostavila pomen didaktičnih iger. Raziskava je 

temeljila na deskriptivno-, kavzalno-eksperimentalni metodi, glede na raziskovalni pristop je 

bila raziskava kvantitativna in kvalitativna. Vzorec je bil neslučajnostni, namenski, v katerem 

so sodelovali učenci dveh četrtih razredov. En razred učencev je predstavljal eksperimentalno 

skupino, drugi razred pa kontrolno skupino. V eksperimentalni skupini sem izvedla učni 

pristop za pisno deljenje in uspešnost slednjega ugotavljala s preizkusom znanja po izvedbi 

pristopa ter s sprotnim preverjanjem znanja med izvedbo samo. V kontrolni in 

eksperimentalni skupini sem rezultate kvantitativno in kvalitativno analizirala. Bistvene 

karakteristike oblikovanega pristopa za pisno deljenje so temeljile na premišljenem 

vključevanju motivacije, didaktičnih iger, sprotnega preverjanja znanja in diferenciacije.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so bili pri reševanju nalog pri preizkusu znanja uspešnejši 

učenci eksperimentalne skupine. Najpogostejše napake, ki so jih počeli učenci v kontrolni 

skupini, so bile: nepravilno podpisovanje števk, teţave z matematičnim jezikom, manjkajoča 

strategija itd. Učenci eksperimentalne skupine si ţelijo, da bi bilo več vključevanja 

didaktičnih iger, saj menijo, da si z njihovo pomočjo izboljšajo znanje, so bolj motivirani za 

nadaljnje delo, predstavlja jim bolj zanimiv in zabaven način utrjevanja itd.  
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ABSTRACT 

In the Master`s thesis, I discuss teaching approach for written division. The theoretical part 

includes the following chapters: mathematics in the 4
th

 grade, writing division and discussion 

of writing division (I will review mathematical textbooks) and key factors for quality teaching 

writing division: differentiation, motivation, examination. In defining the motivation for 

learning, I specifically highlighted the importance of didactic games. The research was based 

on a descriptive, causal-experimental method. According to the research approach, the 

research was quantitative and qualitative. The pattern was a non-random, dedicated one, 

involving children of two 4
th

 grades. One class of children represented an experimental group 

and the second class a control group. In the experimental group, I performed a teaching 

approach for writing division. I determined the success of writing division with a knowledge 

test after the implementation of the teaching approach and examination during the teaching 

approach. In the control and experimental group, the results were quantitatively and 

qualitatively analyzed. The main characteristics of teaching methods for writing division are 

based on deliberate inclusion of motivation, didactic games, examination and differentiation.  

 

The results of the research showed that the children of the experimental group were more 

successful at solving tasks and the knowledge tests. The most common mistakes made by 

children in the control group were: incorrect signing of digits, problems with mathematical 

language, missing strategy, etc. Children in the experimental group want more involvement of 

didactic games, because they think it could further improve their knowledge besides being 

more motivated for future work. Didactic games give them a chance for more interesting and 

fun way for learning etc.  
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1 UVOD 

Matematika je eden temeljnih predmetov v osnovni šoli, kateremu je v 4. razredu namenjeno 

175 ur. Znotraj teh ur je matematika razdeljena na tri glavne sklope, in sicer geometrija in 

merjenje, druge vsebine – logika in jezik ter aritmetika in algebra. V ta sklop spada pisno 

deljenje (Učni načrt za matematiko, 2011). Pisno deljenje velja za eno izmed zahtevnejših 

vsebin, ki učencem povzroča nemalo teţav. Raziskave so pokazale najpogostejše teţave, s 

katerimi se učenci srečujejo (kratkotrajna pozornost, priklic podatkov pri poštevanki, 

razumevanje besedilnih nalog – matematični jezik itd.), in napake, ki jih učenci počnejo pri 

pisnem deljenju (nepravilno podpisovanje, rokovanje s števko 0 v posameznem delu računa, 

napačen postopek oz. napačen izbor števk, neustrezen ostanek itd.) (Jamšek, 2011). Učitelji za 

poučevanje pisnega deljenja uporabljajo različne učne pristope. Učni pristop je kombinacija 

različnih strategij in učnih metod za doseganje zastavljenih učnih ciljev (Marentič Poţarnik, 

2003). Iz prakse poznamo, da učitelji pri izvajanju svojega dela uporabljajo različen 

didaktičen material, različne metode in oblike dela ter drugačna učna gradiva. Pri izvajanju 

učnega pristopa mora biti v ospredju učenje učenca oziroma upoštevanje učenčevih zmoţnosti 

(Geršak, 2016).  

Ključni dejavniki, na katere moramo biti pri oblikovanju in izvajanju učnega pristopa še 

posebej pozorni, so po našem prepričanju naslednji: motivacija, diferenciacija in sprotno 

preverjanje znanja. 

Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in uravnava učenje. Je ključni dejavnik dinamike 

dogajanja v razredu. Motivirani učenci se bodo učili in stremeli k doseganju zastavljenih 

učnih ciljev, zato motivaciji pravimo tudi spodbuda za učenje (Juriševič, 2012). Vsak učenec 

ima motivacijo skrito »v sebi«, od učitelja pa je odvisno, kako to motivacijo spodbudi. 

Učence lahko motiviramo z organizacijo dela, izbiro ustreznih metod in oblik dela, uporabo 

materiala in z reševanjem nalog. Eden od pomembnih elementov, ki uspešno vplivajo na 

motivacijo učencev, je didaktična igra (Kocjančič, 2002). Gre za igro z določenim vzgojno-

izobraţevalnim ciljem in s konkretno didaktično-metodično nalogo (Kocjančič, 2002).  

Šolo obiskujejo otroci z različnimi sposobnostmi in spretnostmi. Naloga tako šole kot učitelja 

je, da vsem otrokom omogoči, da doseţejo cilje, ki so opredeljeni v učnem načrtu. Pri tem 

pomaga didaktično načelo individualizacije in diferenciacije. Ločimo več vrst diferenciacije: 

notranja ali didaktična, zunanja in fleksibilna diferenciacija (Mlakar, 2013). Za notranjo 

diferenciacijo je značilno, da so učni cilji za vse učence enaki, pribliţno enaka sta tudi učni 

tempo in napredovanje (Mlakar, 2013).  

Preverjanje znanja je proces zbiranja informacij o tem, kako se učenci pod vplivom učnih 

metod pribliţajo zastavljenim ciljem (razumevanje, spretnost izvajanja, obvladovanje 

postopkov …) (Valenčič Zuljan, 2009), in informacij, kako organizirati nadaljnje poučevanje 

(Razdevšek Pučko, 2010). Preverjanje znanja pred posredovanjem učne vsebine je namenjeno 

ugotavljanju predznanja učencev, preverjanje znanja med učnim procesom je namenjeno 

ugotavljanju učenčevega razumevanja posredovanih vsebin in analiziranju ter odpravljanju 

vzrokov, zaradi katerih učenec te vsebine slabo razume, preverjanje znanja, ki poteka na 

koncu posredovanja novih vsebin, pa je namenjeno ugotavljanju, kako učenec razume celoto 

posredovanih vsebin (Razdevšek Pučko, 2010).  

Magistrsko delo obravnava učni pristop za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu s 

ključnimi dejavniki motivacija, sprotno preverjanje znanja in diferenciacija. Teoretični del 

obsega tri večja področja, in sicer matematiko v 4. razredu, pisno deljenje in ključne 
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dejavnike kakovostnega poučevanja. V empiričnem delu predstavljam raziskavo o izvajanem 

učnem pristopu za obravnavo pisnega deljenja, v katerega sem vključila motivacijo, izdelala 

sem šest didaktičnih iger za utrjevanje posameznih učnih ciljev, sprotno preverjanje znanja s 

kratkimi testi (učni listi, računi) in diferenciacijo pri didaktičnih igrah, vključevanjem učencev 

s teţavami v dopolnilni pouk. Na podlagi opazovanja, analiz didaktičnih iger, preizkusa 

znanja, anketnega vprašanja, diferenciacije, spremljanja napredka učencev med učnim 

procesom so zbrani rezultati prikazani opisno, s preglednicami in grafi. V sklepnem delu sem 

odgovorila na raziskovalna vprašanja. V zaključek pa sem zapisala ključne ugotovitve.  
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2 TEORETIČNI DEL  

2.1 MATEMATIKA V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Matematika je eden temeljnih predmetov v osnovni šoli s številnimi vzgojnimi, 

izobraţevalno-informativnimi in funkcionalno-formativnimi nalogami, ki razvijajo osnovno 

matematično kompetenco, nujno za sprejemanje in doţivljanje matematike kot kulturne 

vrednote in izraţanje matematičnih idej. Eden glavnih ciljev matematike je matematična 

kompetenca, ki vključuje matematično pismenost, mišljenje (prostorsko predstavo in logično 

mišljenje) in poudarja vlogo, ki jo ima matematika v vsakdanjem ţivljenju. Vključuje 

razumevanje matematičnih pojmov, poznavanje odnosov, povezav, števil, merskih enot, 

matematičnih simbolov, osnovnih postopkov in predstavitev v matematičnem jeziku. Poleg 

razvijanja matematične kompetence pa pri matematiki učenci razvijajo tudi socialno 

kompetenco, izboljšujejo digitalno pismenost in razvijajo sporazumevanje v slovenščini in 

drugih tujih jezikih. Pouk matematike tako spodbuja različne oblike mišljenja, formalna 

znanja, ustvarjalnosti in spretnosti ter učencem omogoča, da spoznajo praktično uporabnost in 

smiselnost učenja matematike. Ne gre za ukvarjanje samo s kognitivnim področjem učenčeve 

osebnosti, ampak tudi s psihomotoričnim in afektivnim, saj je bistveni razlog za učenje in 

poučevanje matematike njena pomembnost pri razvoju celovite osebnosti učenca (Učni načrt 

za matematiko, 2011). 

Matematika v osnovi šoli je namenjena učencem od 1. do 9. razreda. Za vsak posamezni 

razred je predvideno določeno število ure obravnave matematike, skupaj 1318 ur. 

Prvo vzgojno-izobraţevalno 

obdobje 

Drugo vzgojno-izobraţevalno 

obdobje 

Tretje vzgojno-izobraţevalno 

obdobje 

1. razred 140 ur 4. razred 175 ur 7. razred 140 ur 

2. razred 140 ur 5. razred 140 ur 8. razred 140 ur 

3. razred 175 ur 6. razred 140 ur 9. razred 128 ur 

Tabela 1: Prikaz števila ur v posameznem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 

V učnem načrtu je matematika razdeljena na tri večje teme: geometrija in merjenje, aritmetika 

in algebra ter druge vsebine. Posamezna tema vsebuje podteme oziroma sklope, ki so 

razdeljeni še na posamezne vsebine. 
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 Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje  Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje Tretje vzgojno-izobraţevalno obdobje 

Tema  ARITMETIKA IN ALGEBRA 

(85 ur, 90 ur, 115 ur) 

ARITMETIKA IN ALGEBRA 

(105 ur, 80 ur, 58 ur) 

ARITMETIKA IN ALGEBRA 

Sklop Naravna števila in število 0  Naravna števila Naravna števila 

 Računske operacije in njihove lastnosti  Računske operacije in njihove lastnosti  Računske operacije in njihove lastnost  

 Racionalna števila Racionalna števila  Računske operacije z ulomki 

  Enačbe in neenačbe Racionalna števila 

  Povezanost količin Realna števila 

   Potence 

   Izrazi 

   Funkcija 

   Enačbe in neenačbe 

   Odsotni (procentni) račun ter premo in 

obratno sorazmerje 

Tema  DRUGE VSEBINE 22 ur, 20 ur, 

20 ur) 

DRUGE VSEBINE (25 ur, 15 ur, 

20 ur)  

DRUGE VSEBINE (12 ur, 14 ur, 

18 ur) 

Sklop Logika in jezik Logika in jezik (mnoţice) Zbiranje, urejanje in predstavitev 

podatkov 

 Obdelava podatkov  Zbiranje in predstavitev podatkov Matematični problemi in problem z 

ţivljenjskimi situacijami 

 Matematični problemi in problemi z 

ţivljenjskimi situacijami 

Matematični problemi in problemi z 

ţivljenjskimi situacijami 

Merila za sredino in razpršenost 

   Izkušnje s slučajnimi dogodki 

Tema  GEOMETRIJA IN MERJENJE 

(18 ur, 5 ur, 25 ur) 

GEOMETRIJA IN MERJENJE 

(30 ur, 30 ur, 42 ur) 

GEOMETRIJA IN MERJENJE 

(46 ur, 35 ur, 50 ur) 

Sklop Geometrijske oblike in uporaba 

geometrijskega orodja 

Geometrijski elementi Geometrijski pojmi 

 Orientacija Liki in telesa Transformacije 

 Transformacije Transformacije  

 Merjenje Merjenje  
Tabela 2: Prikaz učnih vsebin v posameznem vzgojno-izobraţevalnem obdobju
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2.1.1 Učni načrt za matematiko v 4. razredu OŠ 

V 4. razredu je matematiki namenjenih 175 ur, kar nakazuje na pomembnost tega obdobja za 

učence. Moje raziskovanje je povezano s pisnim deljenjem, ki spada v sklop računske 

operacije in njihove lastnosti. Sklop uvrščamo v temo aritmetika in algebra. V nadaljevanju 

bom podrobneje opisala cilje in standarde za temo aritmetika in algebra. V 4. razredu je temi 

aritmetika in algebra namenjenih 105 ur.  

Glavna cilja omenjene teme v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju sta:  

 razvijajo številske predstave in spoznavajo odnose med števili v mnoţici naravnih in 

racionalnih števil; 

 uporabljajo računske zakone.  

Operativni cilji, določeni v učnem načrtu za matematiko (2011), so predstavljeni v Tabeli 3. 

NARAVNA 

ŠTEVILA 

Cilji 

Učenci:  

 štejejo, zapisujejo in berejo števila 

do 10.000, 

 urejajo naravna števila do 10.000; 

 razlikujejo desetiške enote (E, D, S, 

T, Dt ipd.); 

 določijo predhodnik in naslednik 

števila; 

 oblikujejo zaporedje in nadaljujejo 

dano zaporedje naravnih števil; 

 števila zaokroţijo na desetice, 

stotice; 

 razlikujejo soda in liha števila; 

 uporabljajo pojme: je deljivo, je 

večkratnik, je delitelj; 

 poiščejo delitelje števila; 

 zapisujejo in berejo naravna števila, 

večja od 10.000; 

Vsebina: naravna števila do 

10.000, soda in liha števila, 

delitelj, večkratnik, naravna 

števila, večja od 10.000. 

RAČUNSKE 

OPERACIJE 

IN NJIHOVE 

LASTNOSTI 

Cilji 

Učenci:  

 pisno seštevajo in odštevajo naravna 

števila do 10.000; 

 ocenijo rezultate; 

 delijo z ostankom (v okviru 

poštevanke); 

 ustno mnoţijo in delijo z 10 in s 

100; 

 ustno in pisno mnoţijo z 

enomestnim številom v mnoţici 

naravnih števil do 10.000; 

 pisno mnoţijo z večkratniki števila 

10 v mnoţici naravnih števil do 

10.000; 

Vsebina: seštevanje in 

odštevanje do 10.000, 

mnoţenje in deljenje z 

enomestnim številom do 

10.000, mnoţenje in 

deljenje z večkratniki števila 

10, zakon o zamenjavi in 

zakon o zdruţevanju 

seštevanja in mnoţenja, 

številski izrazi, številski 

izrazi z oklepaji. 
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 pisno delijo z enomestnim številom 

in napravijo preizkus (tudi z 

ostankom); 

 pisno delijo z večkratniki števila 10 

(brez ostanka); 

 poimenujejo člene posameznih 

računskih operacij; 

 uporabljajo na konkretnih primerih 

zakon o zamenjavi in zakon o 

zdruţevanju pri seštevanju in 

mnoţenju; 

 razumejo vlogo števila 1 in 0 pri 

računskih operacijah; 

 izračunajo vrednost številskega 

izraza in upoštevajo vrstni red 

izvajanja računskih operacij; 

 izračunajo vrednost številskega 

izraza z oklepaji, uporabljajo 

računske operacije pri reševanju 

besedilnih nalog. 

ENAČBE IN 

NEENAČBE 

Cilji 

Učenci:  

 spoznajo in razumejo pomen oznake 

x v enačbah: a ± x = b, x ± a = b, 

a ⋅ x = c, x ⋅ a = c, a : x = c, x : a = c, 

(x ≠ 0, a ≠ 0) in jih rešijo s 

premislekom v mnoţici naravnih 

števil do 100; 

 spoznajo in razumejo pomen oznake 

x v neenačbi oblike a ≤ x, x ≤ b in 

a ⋅ x ≤ b; a, b ∈ N in s poslušanjem 

rešijo neenačbo v mnoţici naravnih 

števil do 100. 

Vsebina: pomen enačbe in 

neenačbe. 

POVEZANOST 

KOLIČIN 

Cilji 

Učenci:  

 izpolnijo tabele; 

 sklepajo iz enote na mnoţino in 

obratno. 

Vsebina: tabeliranje, 

sklepanje iz enote n 

mnoţino in obratno. 

RACIONALNA 

ŠTEVILA 

Cilji  

Učenci:  

 na modelu in na sliki delijo celoto 

na enake dele (polovica, tretjina 

ipd.); 

 zapišejo dele celote z ulomkom 

(npr. 31, 43, 52 ipd.); 

 na modelu in sliki določijo celoto, 

če je dan del celote,; 

 izračunajo vrednost celote, če je 

znana celota (npr. 31 od 18 = ___); 

Vsebina: deli celote. 
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 določijo vrednost celote, če je znan 

njen del (npr. 31 od __ = 5); 

 na modelih in na sliki prepoznajo 

ekvivalentne zapise delov celote 

(npr. 21 = 42). 
Tabela 3: Učni cilji v 4. razredu 

Standardi znanja v Učnem načrtu za matematiko (2011) za drugo vzgojno-izobraţevalno 

obdobje so:  

 pozna lastnost in odnose med naravnimi števili ter jih uporablja v danih situacijah; 

 smiselno zaokroţi število; 

 zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v mnoţici naravnih števil s 

številom 0; 

 izračuna vrednost številskega izraza; 

 pozna pojem ulomek; 

 napove rezultate računskih operacij; 

 reši enačbo in neenačbo v izbrani mnoţici; 

 uporablja zapis razmerja dveh količin.  

Minimalni standardni znanja v 4. razredu so (Učni načrt za matematiko, 2011):  

 šteje, bere, zapiše in primerja števila v mnoţici naravnih števil do 10.000; 

 pisno sešteva in odšteva v mnoţici naravnih števil do 1000; 

 deli z ostankom (v okviru poštevanke); 

 pisno mnoţi in deli z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000; 

 s premislekom reši enačbo v mnoţici naravnih števil do 20; 

 dele celote zapiše z ulomkom.  
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2.2  PISNO DELJENJE 

Pisno deljenje je dolgo deljenje, saj zahteva več prostora za računanje. Koristno je, kadar so 

števila prevelika za računanje na pamet. Pisno deljenje je način zapisovanja deljenja s 

številom, ki je večje od 10, delitelj pa je lahko manjši. Predznanje za obravnavo pisnega 

deljenj je mnoţenje oziroma poštevanka. Pisno deljenje uvedemo ob konkretnem ponazorilu, 

kot so denar, link kocke itd. (Uran, 2004). 

Pojmi, ki se navezujejo na pisno deljenje:  

 deljenje je osnovna aritmetična operacija, je obratna računska operacija mnoţenja; 

 deljenec je poljubno število, ki ga delimo z drugim številom (to je število, ki se deli); 

 delitelj je poljubno število, s katerim delimo drugo število (to je število, ki deli 

deljenec); 

 količnik je rezultat, ki ga dobimo pri deljenju enega števila z drugim; 

 ostanek je število, ki ostane na koncu deljenja, kadar se števila med seboj ne morejo 

več deliti; 

 simboli za deljenje so : ali /. 

Pisno deljenje velja za eno izmed zahtevnejših vsebin, ki učencem povzroča nemalo teţav. 

Vzroki so predvsem pomanjkanje zadostnega predznanja in teţave pri iskanju delnih 

zmnoţkov (Markovc, 1990 v Jamšek, 2011). Raziskave so pokazale najpogostejše teţave, s 

katerimi se učenci srečujejo (kratkotrajna pozornost, priklic podatkov pri poštevanki, 

razumevanje besedilnih nalog – matematični jezik itd.), in napake, ki jih učenci počnejo pri 

pisnem deljenju (nepravilno podpisovanje, rokovanje s števko 0 v posameznem delu računa, 

napačen postopek oz. napačen izbor števk, neustrezen ostanek itd.) (Jamšek, 2011).  

2.2.1 OBRAVNAVA PISNEGA DELJENJA 

Pred obravnavo pisnega deljenja morajo imeti učenci dobro usvojeno predznanje, in sicer 

znanje poštevanke in dobre številske predstave. V nasprotnem primeru imajo lahko teţave pri 

pisnem deljenju.  

Pisno deljenje začnemo obravnavati po naslednjem postopku:  

1. deljenje z ostankom v okviru poštevanke; 

2. pisno deljenje dvomestnih števil z enomestnim številom; 

3. pisno deljenje trimestnih števil z enomestnim številom; 

4. pisno deljenje trimestnih števil, kjer je števka deljenca manjša od delitelja, z 

ostankom; 

5. pisno deljenje štirimestnih števil z enomestnim številom; 

6. deljenje z večkratniki števila 10, brez ostanka. 

Pri postopku pisnega deljenja upoštevamo naslednje korake (Hodnik Čadeţ, Uran, 2016):  

1. ocenimo količnik; 

2. računamo po postopku za pisno deljenje; 

3. primerjamo oceno in rezultat; 

4. preizkusimo z mnoţenjem. 
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Pri učnih urah sem se posluţevala postopka obravnave pisnega deljenja po učnem gradivu 

Matematika 4, avtoric Tatjane Hodnik Čadeţ in Terezije Uran (Hodnik Čadeţ, Uran 2016), ki 

je opisan v nadaljevanju. Omeniti moram, da dandanes veliko pedagogov in strokovnjakov pri 

obravnavi pisnega deljenja opušča vmesno odštevanje in zapis postopka v tabeli z desetiškimi 

enotami. Opisanega postopka sem se posluţevala tudi sama, vendar sem na ţeljo učiteljice 

mentorice na šoli še vedno predstavila oba postopka pisnega deljenja (krajši in daljši z 

vmesnim odštevanjem) in zapis v tabeli z desetiškimi enotami, kar bo vidno v učnih pripravah 

(Priloga 10).  

Pisno deljenje dvomestnih števil z enomestnim deliteljem 

Pred začetkom reševanja računov učence opozorimo, da vedno začnemo deliti pri največji 

desetiški enoti. Računamo od leve proti desni, kar najlaţje ponazorimo s puščico, ki nakazuje 

smer reševanja. 

 

5 7 : 3 = 1 9 

2 7      

 0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker ni nobenega števila več, smo z deljenjem zaključili.  

 

Pisno deljenje trimestnih števil z enomestnim deliteljem 

Zapis v tabeli in brez tabele s preizkusom mnoţenja. 

     

  

8 5 7 : 6 = 1 4 2 

2 5        

  1 7       

  5 Ost.      

 

 

 

 

 

857 : 6 = 142                            21142  6 

25                                                852                                                                

  17                                           +     5 

    5 ost.                                       857 

1. Delimo: 5 : 3 = 1  

2. Mnoţimo 3  1 = 3, ost. 2 

3. Zapišemo 1 in 2 

57 : 3 = 1        

2 

4. Podpišemo 7 

57 : 3 = 1              

 

27 

5. Delimo: 27 : 3 = 9, ost. 0 

6. Zapišemo 9 in 0 

57 : 3 = 19 

27                              

0                                 
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Vmesna števka v deljencu je 0 ali 1 

4 0 9 : 2 = 2 0 4 

 0        

   9       

  1 Ost.      

 

2 1 7 : 2 = 1 0 8 

 1 7       

   1 Ost.       

         

 

 

1. Delimo: 8 : 6 = 1  

2. Mnoţimo 6  1 = 6, ost. 2 

3. Zapišemo 1 in 2 

857 : 6 = 1        

2 

4. Podpišemo 5 

857 : 6 = 1              

 

25 

5. Delimo: 25 : 6 = 4, ost. 1 

6. Zapišemo 4 in 1 

857 : 6 = 14 

25 

  1 

7. Podpišemo 7 

857 : 6 = 14 

25 

  17 

8. Delimo 17 : 6 = 2, ost. 5 

9. Zapišemo 2 in 5 

857 : 6 = 142 

25 

  17 

    5  ost.                                

                                 

                                 

Ostanek mora biti vedno 

manjši od delitelja. V 

nasprotnem primeru smo 

narobe izračunali. 

V deljencu sta lahko eni izmed 

števk 0 ali 1. V tem primeru ne 

smemo pozabiti, da količniku 

pripišemo 0, saj bomo v 

nasprotnem primeru dobili 

premajhen količnik, ki bo 

napačen rezultat.  
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Pisno deljenje trimestnih števil z enomestnim deliteljem, kadar je števka deljenca 

manjša od delitelja 

Prva števka deljenca je večja od delitelja, zato je ne moremo deliti. V tem primeru vzamemo 

prvi dve števki delitelja in delimo po postopku. 

3 4 7 : 7 = 4 9 

  6 7      

  4 Ost.     

 

 

 

 

Pri obravnavi pisnega deljenja ne smemo pozabiti na naslednje posebne primere (Hodnik 

Čadeţ, Uran, 2016):  

 kadar se deljenje med postopkom izide, ostanka 0 v vmesnih korakih ne zapišemo; 

 če je ena od števk deljenca 0, pazimo, da je ne pozabimo prepisati in deliti z 

deliteljem; 

 kadar je prva števka deljenca manjša od delitelja, vzamemo prvi dve števki.  

Deljenje z večkratniki števila 10  

Pri deljenju z večkratniki števila 10 računamo po enakem postopku kot pri pisnem deljenju z 

enomestnim številom. Posebnost deljenja z večkratniki števila 10 je ta, da v primeru, ko sta 

deljenec in delitelj večkratnika števila 10, lahko ničli pri obeh odmislimo in računamo po 

postopku, ki velja za deljenje z enomestnim deliteljem.  

5 4 0 0 : 5 0 = 1 0 8 

 4 0         

 4 0 0        

   0        

 

5 4 0 : 5 = 1 0 8 

 4 0       

  0       

 

 

 

 

 

1. Delimo: 34 : 7 = 4, ost. 6  

2. Zapišemo 4 in 6 

3. Podpišemo 7 

4. Delimo: 67 : 7 = 9, ost. 4 

5. Zapišemo 9 in 4 
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2.2.2 OBRAVNAVA PISNEGA DELJENJA V RAZLIČNIH GRADIVIH 

Dandanes obstaja veliko različnega gradiva za isto učno snov, zato sem se odločila pregledati 

nekatere izmed njih. Analizirala sem obravnavo pisnega deljenja. Iz učbenikov je razvidno, da 

se pojavljajo razlike v pristopu, zato tudi učitelji različno obravnavajo pisno deljenje.  

Pri analizi učbenikov sem upoštevala naslednje kriterije: 

1. uvod v pisno deljenje; 

2. metodični postopek vpeljave pisnega deljenja: uporaba didaktičnih ponazoril, 

desetiških enot, ključni dejavniki (oceni rezultat, postopke deljenja, primerjava 

rezultat-ocena, preizkus), podpisovanje; 

3. posebni primeri pri deljenju: deljenje se med postopkom izide, pomen števke 0 v 

deljencu, števka deljenca je manjša od delitelja; 

4. utrjevanje pisnega deljenja: vrste nalog, diferenciacija. 

Za analizo sem si izbrala naslednje učbenike: 

 Cotič, M., Felda, D., Razpet, N., Pisk, M., Bremec, B., Benčina Smotlak, N. (2012). 

Svet matematičnih čudes 4; 

 Kopasić, M., Jurkovič, M. (2014). Radovednih pet: matematika 4; 

 Bogataj T., Drašler, T., Kozarski L., Leban, K., Rugelj, M. (2016). Matematika 4; 

 Uran, T., Bitenc, F., Mutić, S. (2002). Kocka 4: matematika 4. razred devetletne 

osnovne šole; 

 Hodnik Čadeţ, T., Uran, T. (2016). Matematika 4. 

Učbenik Uvod v pisno deljenje  

 Besedilna 

zgodba 

Račun Besedilna zgodba, 

prikazana s slikami 

Svet matematičnih čudes 4  X X 

Matematika 4 (Mladinska 

knjiga)  
 X X 

Radovednih 5  X X 

Kocka 4  X  

Matematika 4 (Modrijan) X  X 

Tabela 4: Prikaz analize po kriteriju »uvod v pisno deljenje« 

Večina učbenikov za motivacijo pisnega deljenja uporablja besedilno zgodbo. Z besedilno 

zgodbo uvedejo učence v pisno deljenje. Primer besedilne naloge: Na šoli je 48 učencev 

obiskovalo različne interesne dejavnosti. Po dejavnostih so bili enakomerno porazdeljeni. 

Koliko učencev je obiskovalo posamezno interesno dejavnost, če so bili organizirani 

modelarstvo, ples, ročna dela in pevski zbor (Kopasić, Jurkovič, 2014)? 
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Učbenik  Metodični postopek 

 Didaktična 

ponazorila 

Zapis 

pisnega 

deljenja z 

desetiškimi 

enotami 

Postopek pisnega deljenja Podpisovanje Poudarek 

ostanka 

Poudarek, kje 

začnemo deliti 

Ocena 

rezultata 

Postopek Primerjava 

ocena-

rezultat 

Preizkus 

Svet 

matematičnih 

čudes 4 

X  X  X   X X 

Matematika 4 

(Mladinska 

zaloţba) 

X   (samo 

pri 1 

primeru 

poudarek) 

 X     

Radovednih 5 X  X  X   X  

Kocka 4 X  X  X X    

Matematika 4 

(Modrijan) 

X X        

Tabela 5: Prikaz analize po kriteriju »metodični postopek pisnega deljenja« 

Noben učbenik ne prikazuje pisnega deljenja s pomočjo didaktičnih ponazoril in večina uporablja zapis pisnega deljenja z desetiškimi enotami. 

Postopek pisnega deljenja je prikazan sistematično in nazorno, vendar nekateri učbeniki ob tem ne poudarjajo, da je treba pred računanjem 

pisnega deljenja oceniti rezultat in ga na koncu primerjati s svojo oceno. Podpisovanje je pravilno in nazorno. Učbenika Svet matematičnih čudes 

4 in Radovednih 5 ne poudarjata oziroma opozarjata učencev na ostanek, da mora biti ta manjši od delitelja. Prav tako Svet matematičnih čudes 4 

ne pove, da je treba začeti deliti od leve proti desni oziroma da z deljenjem začnemo pri največji desetiški enoti.  
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Učbenik Posebni primeri 

 Deljenje se med 

postopkom izide 

Pomen števila 0 

v deljencu 

Števka deljenca je 

manjša od delitelja  

Svet matematičnih 

čudes 4 
 X  

Matematika 4 

(Mladinska knjiga)  
   

Radovednih 5  X  

Kocka 4    

Matematika 4 

(Modrijan) 
   

Tabela 6: Prikaz analize po kriteriju »posebni primeri« 

V vseh učbenikih je prikazan primer pisnega deljenja, ki se med samim deljenem izide, in 

primer, ko je števka deljenca manjša od delitelja. Dva učbenika ne izpostavljata posebnega 

primera, in sicer računanje s številom 0 v deljencu.  

Učbenik Utrjevanje znanja 

 Utrjevanje 

samo z 

računi 

Utrjevanje z računi in 

besedilnimi nalogami 

Zahtevnejše 

naloge  

Preizkus znanja na 

koncu učne 

vsebine 

Svet 

matematičnih 

čudes 4 

X  * (vsebuje 

le 1 nalogo)  

X 

Matematika 4 

(Mladinska 

knjiga)  

X    

Radovednih 5 X  X X 

Kocka 4 X  * (vsebuje 

le 3 naloge) 

X 

Matematika 4 

(Modrijan) 

X  X  

Tabela 7: Prikaz analize po kriteriju »utrjevanje znanja« 

Učbenike sem analizirala tudi na področju utrjevanja znanja, kakšne naloge vključujejo. V 

nobenem učbeniku ni bilo zaslediti, da bi utrjevanje znanja potekalo samo z reševanjem 

računov. Vsi vključujejo poleg reševanja računov še besedilne naloge, vendar le trije učbeniki 

(Svet matematičnih čudes, Kocka 4 in Matematika 4) vključujejo zahtevnejše naloge. Dva 

učbenika na koncu učne vsebine vključujeta tudi preverjanje znanja, da učenci ponovijo 

celotno učno vsebino.  

Po končanem analiziranju sem ugotovila, da ne glede na to, da se pojavljajo razlike med 

učbeniki glede na uvod v pisno deljenje, utrjevanje znanja, vsi učbeniki uporabljajo enak 

zapis pisnega deljenja, nekateri ţe izpuščajo vmesno odštevanje, drugi ne. Nekateri bolj 

poudarjajo korake pisnega deljenja, drugi manj.  
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2.3 KLJUČNI DEJAVNIKI KAKOVOSTNEGA POUČEVANJA 

2.3.1 MOTIVACIJA 

Motivacija je psihološki proces usmerjanja, izzivanja in uravnavanja človeške dejavnosti k 

cilju oziroma k zadovoljitvi lastne potrebe (Macuh, 2009, Marentič Poţarnik, 1980). Je 

notranje stanje, ki usmerja, vzdrţuje in zbuja vedenje (Woolfolk, 2002). Motivacija je vse, kar 

nas vodi k nekemu dejanju, usmerja naše vedenje. Motivirajo nas spodbude, strahovi, naše 

potrebe, cilji, ki jih ţelimo doseči, radovednost, interesi, pričakovanja itd. (Marentič Poţarnik, 

1980). 

Na motivacijo učencev vplivajo različni dejavniki, in sicer osebnostne značilnosti učenca, 

sposobnosti učenca, okolje, značilnosti učne naloge (teţavnost, izzivi …). Najbolj izrazita 

osebnostna lastnost učenca, ki močno vpliva na motivacijo, je vestnost. Vestni učenci so bolj 

motivirani za doseganje višjih ciljev, so pripravljeni trdo delati in vztrajati pri izzivih. Okolje 

delimo na učno okolje in druţinsko okolje. Pri učnem okolju na motivacijo vpliva način 

učiteljevega vodenja pouka, motivacija učitelja, da spodbuja učence k učenju. Med druţinsko 

okolje spadajo socialno-ekonomske razmere, v katerih ţivi druţina, intelektualne pobude, ki 

jih je deleţen učenec, pomen izobraţevanja v druţini (Peklaj idr., 2009). 

Vrste motivacije  

Notranja ali intrinsična motivacija 

Notranja motivacija je naravna teţnja osvajanja izzivov, iskanja, ko sledimo lastnim 

interesom, je dejavnost, h kateri nas nihče ne sili, ob kateri uţivamo (Deci in Ryan, 1985; 

Reeve, 1996 v Woolfolk, 2002). Notranje smo motivirani, kadar nas k dejanju spodbujajo 

notranji dejavniki, kot so: ţelja po odkrivanju nekaj novega, interesi, radovednost, zanimanje, 

pozitivna samopodoba (Peklaj idr., 2009, Macuh, 2009). Dejanje, ki ga notranje motiviran 

učenec opravlja, predstavlja cilj sam po sebi, torej je cilj delovanja v dejavnosti sami. 

Rezultati dejanja pa niso pomembni, saj je vir podkrepitve v nas (Peklaj idr., 2009, Marentič 

Poţarnik, 2000 in 1980). Prednost notranje motivacije je zadovoljstvo in njena trajnost 

(vztraja tudi ob odsotnosti zunanjih podkrepitev), kakovostnejše dejavnosti in boljši rezultati. 

Povezana je z ustvarjalnostjo, uţitkom, s spontanostjo in širjenjem interesov (Marentič 

Poţarnik, 2000). 

Zunanja ali ekstrinsična motivacija  

V nasprotju z notranjo motivacijo je zunanja motivacija. Zunanje smo motivirani zaradi 

zunanjih dejavnikov iz okolja, ki jih uporablja nekdo drug od zunaj, npr. učitelji, straši, 

vrstniki itd., z namenom, da bi sproţili motivacijski proces. Zunanji dejavniki so pohvala, 

graja, nagrade, ocene, izogibanje kazni itd. (Macuh, 2009). Pri zunanji motivaciji nas ne 

zanima dejanje, ampak posledica, ki jo dejanje prinese (Peklaj idr., 2009). Zunanja motivacija 

ni trajna, saj takoj, ko zunanji dejavniki izginejo, se dejavnost preneha. Pogosto jo povezana z 

napetostjo in s pritiski (Marentič Poţarnik, 2000). 

Storilnostna motivacija 

O storilnostni motivaciji govorimo, kadar se znajdemo v situaciji, v kateri je naš cilj doseţek, 

ki se vrednosti. Gre za ţeljo po uspehu in ţeljo po izogibanju neuspeha (Peklaj idr., 2009). Je 

pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v obvladovanju zahtevnih dejavnosti, pri katerih se 

meri učinek, uspeh ni vnaprej zagotovljen, vsebuje tudi elemente tveganja. Ljudje se med 

seboj razlikujemo po stopnji razvitosti storilnostne motivacije. Nekateri so bolj »ambiciozni«, 
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se ţenejo za visoke doseţke, dajejo vse od sebe, tudi takrat, ko jih nihče ne spodbuja ali 

kontrolira. Drugi pa so bolj previdni in se lotijo dejavnosti le zaradi zunanjih spodbud. 

Zahtevnejše naloge se lotevajo s strahom, odporom (Marentič Poţarnik, 2000, 1980).  

Vloga učitelja pri dvigovanju motivacije učencev 

Nihče ne more v popolnosti motivirati drugega. Učitelj lahko le pripomore k boljši motivaciji. 

To lahko stori tako, da: 

 oblikuje način dela, in sicer da predhodno preverja učenčevo predznanje, za laţje 

oblikovanje dela. Obseţnejše naloge razčleni na krajše, ki se jih laţje in učinkovitejše 

opravi. Učence seznani z različnimi načini dela; 

 zastavlja si stvarne cilje; 

 učencem podaja pozitivno povratno informacijo, s katero spodbuja učence, da 

vztrajajo pri delu kljub zahtevnosti; 

 spominjanje učencev na prejšnje doseţke; 

 uporablja igre in druge ustvarjalne dejavnosti (Macuh, 2009); 

 pri svojem poučevanju mora paziti na izbiro učnih oblik, metod in sredstev, s katerimi 

vzbudi pri učencih primerno stopnjo napetosti in s tem pozornost. Izogibati se mora 

monotonosti in vnašati elemente humorja, nepričakovanosti in presenečenja. 

Pomembno je, da učenci niso le pasivni poslušalci, ampak so pri svojem delu aktivni, 

da eksperimentirajo, rešujejo probleme, sami iščejo nova znanja itd.; 

 snov podaja kakovostno, z veseljem, zanimivo, da učenci začutijo, da pozna in ima rad 

snov, ki jo podaja. Snov poveţe z ţivljenjskimi situacijami, konkretnimi primeri 

(Marentič Poţarnik, 1980). 

Za šolo sta pomembni tako notranja kot tudi zunanja motivacija. Učitelj notranjo motivacijo 

lahko spodbudi s spodbujanem radovednosti učencev, dajanjem občutka, da postajajo ob 

učenju bolj kompetentni. Vendar temu ni vedno tako, saj obstajajo situacije, v katerih je 

zunanja spodbuda nujna. Naloga učitelja je, da spodbuja in vzgaja notranjo motivacijo, hkrati 

pa zagotovi, da zunanja motivacija prav tako podpira učenje (Woolfolk, 2002). 

Poleg metod, oblik, ustvarjalnosti, ponazoril, zanimivih problemov lahko učitelj pozitivno 

vpliva na motivacijo učencev tudi z uporabo didaktičnih iger, ki jih lahko uporabi v kateri koli 

etapi učnega procesa. V nadaljevanju bom predstavila didaktične igre.  
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2.3.1.1 DIDAKTIČNE IGRE 

Otroci nenehno čutijo potrebo po igri, saj je le-ta ključna aktivnost njihovega razvoja (Trček, 

2010). V šoli uporabljamo zato posebne igre, imenovane didaktične igre. To so igre z 

določenim vzgojno-izobraţevalnim ciljem in s konkretno didaktično-metodično nalogo 

(Kocjančič, 2002), v kateri so pravila, vsebine izbrane, usmerjene in organizirane tako, da 

spodbujajo učenca pri učenju in vplivajo na njegov razvoj (Pečjak, 2009). Vzgojno-

izobraţevalni cilj pozna le učitelj, učenci pa se ga ne zavedajo (Kocjančič, 2002). Cilj 

didaktičnih iger je torej učencem ponuditi moţnost, da z njimi usvojijo določeno sposobnost, 

zmoţnost. Ob njih učenci razvijajo in utrjujejo: govor, ustvarjalnost, domišljijo, motoriko, 

čutila, izkušnje in znanje, spoznavanje med vrstniki, lastnost značaja (samostojnost, pogum) 

in miselne sposobnosti (reševanje problemov, posploševanje, urjenje spomina) (Klemen, 

2010).  

Didaktična igra je dinamična metoda dela, kjer so učenci aktivni, med seboj sodelujejo in 

skupaj z učiteljem ustvarjajo proces in usvajajo, odkrivajo nova znanja (Mrak Merhar, Umek, 

Jemec in Rupnik, 2013). Sluţi kot sredstvo za doseganje učnih ciljev. Sestavi jo učitelj, ki jo 

podredi učnim ciljem (Tomić, 2002). Pozabiti ne sme, da mora didaktična igra imeti vse 

lastnosti igre, da jo tudi tako dojemajo učenci (Bognar, 1987). Vsaka igra ima vsebino, potek 

in nalogo. Za reševanje naloge je potreben učencev intelektualni napor, ki mu na koncu igre 

prinaša zadovoljstvo. Učitelju pa izid po končani igri prinaša povratne informacije, do katere 

mere mu je uspela realizacija učnih ciljev (Tomić, 2002).  

»Utrjevanje z didaktičnim igrami sloni na tem, da otroci spoznajo različna področja ter se ob 

tem zanje navdušujejo, razvijajo logično mišljenje, predvsem pa ugotovijo, da se da učenja 

lotiti tudi na drugačen način ter se zanj še bolj motivirati. Učenje v obliki igre predstavlja za 

otroke sprostitev, učne vsebine utrjujejo brez prisile in bolj sproščeno« (Trček 2010).  

2.3.1.1.1 Funkcije didaktične igre 

Tatjana Krapše (1998) opredeli pet funkcij didaktične igre, in sicer: emocionalno, 

diagnostično, kognitivno, socialno in funkcijo preverjanja in ocenjevanja. 

Emocionalna funkcija 

Didaktična igra je v večini primerih tekmovalnega duha, zato je treba natančno proučiti 

pomen igre z vidika emocionalnega razvoja. Na področju emocionalnega razvoja otrok od 7. 

do 10. leta je razvoj samozaupanja, samopotrjevanja in oblikovanje pozitivne samopodobe 

eno temeljnih področij osebnostnega razvoja otrok. Prav tako si otroci oblikujejo podobo o 

sebi, in sicer na podlagi statusnega poloţaja v skupini, pozitivnih in negativnih izkušenj, ki jih 

pridobijo. Posebno pozornost je treba nameniti učencem, ki zaradi individualnih ovir 

(zaostalost v motoriki, počasnejši otroci, učne teţave itd.) ne opravijo nalog in so lahko pri 

didaktični igri še bolj izpostavljeni kot pri frontalnem ali individualnem pouku. Glavno vodilo 

didaktičnih iger mora biti pozitivna in notranja motivacija otrok, saj je njihov glavni cilj ţelja 

po uspehu. 

 

Diagnostična funkcija 

Skozi didaktično igro učitelj pridobi marsikatero informacijo o učencu. Pridobi lahko 

informacije o sposobnosti komunikacije tako verbalne kot neverbalne, spoštovanje sovrstnika, 

zmoţnost razumevanja in sprejemanja pravil, tolerantnost, strpnost do osebnih značilnosti, ki 

jih otrok izraţa skozi igro. Opazovanje otroka skozi igro učitelju omogoči prepoznavanje 
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načina otrokovega mišljenja v spontani situaciji, ko otrok nenapovedano in nepričakovano 

pripoveduje o tem, kako in kaj razmišlja o določeni zadevi. Za učitelja je bistveno poznati 

proces mišljenja, ki se odvija v otrokovi glavi. Razlog je, da je poznavanje otrokovega 

mišljenja učitelju v pomoč pri premagovanju otrokovih teţav in pri usvajanju novega znanja. 

Kognitivna funkcija 

Učitelji so v dvomih, ali učencem skozi didaktično igro lahko nudijo vse, kar je zapisano v 

učnem načrtu, predvsem z vidika razvoja kognitivnih doseţkov. Ob didaktični igri je vloga 

učitelja manj aktivna, aktivnejši so učenci. Učenci med igro pridobivajo znanje, izkušnje, ko 

si drug z drugim delijo, sprejemajo različne, nasprotujoče razloge, trditve o isti tematiki. Tako 

nastane socialni kognitivni konflikt. Konflikt, spodbujen med igro, ima večjo vrednost kot 

zgolj učiteljevo posredovanje informacij. 

Socialna funkcija 

Socialna funkcija je ena izmed izstopajočih funkcij didaktične igre, ki se izraţa različno 

intenzivno. Zelo intenzivno socialno funkcijo ima igra vlog. Skozi igro vlog učenci 

prevzamejo druge statusne poloţaje, se vţivijo v čustva drugih, sprejemajo druţbene norme. 

Na podlagi tega oblikujejo vedenjske vzorce obnašanja.  

Funkcija preverjanja in ocenjevanja 

Na razredni stopnji se v okviru opisnega ocenjevanja, ki predstavlja stresno situacijo v šoli, 

najbolje pribliţa zapisu ocene prav ob opazovanju otrok skozi igro. Dimenzije, ki jih učitelj 

skozi igro načrtuje, izvaja, mu omogočajo moţnost, da lahko preveri, opazuje in ocenjuje vse 

ostale komponente poleg vrednotne, kognitivne in funkcionalne funkcije.  

2.3.1.1.2 Vrste didaktičnih iger 

Kamenov (1983, v Bognar, 1987) deli didaktične igre na tri skupine. Loči:  

 igre vlog,  

 igre s pravili,  

 konstrukcijske igre.  

Igre vlog 

Temeljna značilnost igre so igre vlog, ki omogočajo učenje iz neposredne izkušnje (Bognar, 

1987, Mrak Merhar, Umek, Vidmar, 2013). Z igro vlog otroci prikazujejo dogodek, situacijo, 

dejavnost iz realnega ţivljenja. Prikazujejo medčloveške odnose in vloge, ki jih ljudje 

zavzemajo v ţivljenju. Igre lahko uporabimo pri vseh učnih predmetih. Te igre učence 

usposabljajo za sodelovanje, za razvijanje komunikacijskih sposobnosti, izraţanje interesa, za 

soočanje in reševanje konfliktnih situacij, krepitev empatije in samozavesti, odpravljanje 

predsodkov in stereotipov (Tomić, 2002, Mrak Merhar, Umek, Vidmar, 2013). 

Za igro vlog so pomembne tri stopnje (Bognar, 1987):  

1. motivacija: naloga učitelja je, da učence motivira in jih nagovori k igri, saj brez 

sodelovanja učencev igre ni mogoče izpeljati. Učitelj lahko pozornost učencev pridobi 

z zanimivo zgodbo, raznimi lutkami, materiali in igračami. Na učenčevo motivacijo 

vpliva tudi dejstvo, da bodo sami sodelovali pri pripravi igre; 

2. akcija: učitelj mora igranje igre vlog dobro spremljati, saj mora biti pozoren, da so 

aktivni vsi učenci in ne le posamezniki. Paziti mora, da se poskuša čim manj 
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vmešavati v igro, da so učenci čim bolj samostojni. Posreduje ne le v primerih, ko 

učenci potrebujejo pomoč, ko niso sposobni odpraviti nestrinjanja med seboj; 

3. analiza: zadnja stopnja je namenjena evalvaciji, ko učenci izrazijo svoje doţivljanje, 

vtise, predlagajo predloge. 

Poznamo različne vrste iger vlog (Bognar, 1987):  

 naravna igra vlog: je vrsta igre vlog, ki jo srečujemo v svobodni igri, ko se učenci 

igrajo trgovine, pošte, šole, bolnišnice itd. Pri tem pa ne potrebujejo pomoči odrasle 

osebe. Kljub temu da ne gre za resnične situacije, ima naravna igra vlog izobraţevalni 

pomen. Učenci pri igri sodelujejo, pridobivajo spoznanja, se govorno izraţajo. 

Naravna igra vlog predstavlja ključno vlogo tudi za učitelja, saj lahko prek nje učitelj 

opazuje učence in tako pridobiva informacije o predstavah učencev glede realnega 

ţivljenja na novo usvojenega znanja; 

 vezana igra vlog: pri vezani igri vlog učenci prevzamejo vloge iz pravljic, knjig, 

filmov, stripov itd. Vsebino lahko ohranjajo, spreminjajo ali nadaljujejo, saj je vsebina 

le povod za igro vlog. Učenci so samostojni in skladno s svojimi vlogami 

improvizirajo; 

 problemska igra vlog: gre za igro vlog, ki izhaja iz problemske situacije. Problemsko 

situacijo je treba v igri rešiti. Igra se osredotoča na reševanje točno določenega 

problema, zato naredi igro manj svobodno. Omogoča pa večjo usmerjenost k učni 

snovi. 

Igre s pravili 

Glavna značilnost teh iger so pravila, ki vodijo potek igre. Pravila se lahko prilagajajo, 

spreminjajo potrebam, starosti učencev. Te igre ponujajo ogromno moţnosti za uporabo pri 

pouku, saj so primerne za vključevanje zelo konkretnih učnih nalog (Bognar, 1987). Igram s 

pravili je lahko določiti vzgojno-izobraţevalni cilj, zato so zelo primerne za vključevanje v 

pouk. Učitelj pri izbiri pravil in vsebini igre izhaja iz učenca in pogojev okolja (Tomić, 2002). 

M. Lipovac navaja elemente igre s pravili (1987 v Bognar, 1987):  

 vsebino, ki jo utrjujemo in je primerna razvojni stopnji učencev; 

 nalogo, ki izhaja iz učnega programa in jo vključimo v igro; 

 aktivnost, ki zdruţuje motorične, miselne, senzorične dejavnosti in dejavnosti 

izraţanja; 

 pravila, s katerimi določamo potek igre; 

 rezultat, ki ga ugotovimo na koncu igre.  

Glede na način odločanja lahko igre razdelimo v dve skupini (Bognar, 1987):  

 strateške igre: strateške igre omogočajo izraţanje določenih sposobnosti, in sicer 

spretnost, reševanje problemov, znanje in hitrost. Igramo jih v parih, z zmago 

najuspešnejšega igralca. Učence strateške igre motivirajo in spodbudijo tekmovalnost. 

Tekmovalni duh pa predstavlja negativno stran za manj uspešne učence. Strateške igre 

lahko delimo na:  

 igre s kartami, pri katerih so edini pripomoček karte. Tovrstne igre spadajo med 

bolj ţivahne igre in se ne priporočajo za uporabo, ko učenci snovi še ne razumejo. 

Primeri iger s kartami sta spomin, črni Peter; 
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 igre poti, ki potekajo na igralni plošči, sestavljeni iz številnih polj med startom in 

ciljem. Nekatera polja imajo posebno vlogo (polja presenečenja in nalog). Zraven 

spadajo tudi lističi z nalogami in efekti presenečenja. Naloga igralca je, da pride s 

starta do cilja, medtem pa opravlja številne naloge, ki mu jih ponuja igra. 

Upoštevati pa mora tudi pravila, ki veljajo za dano igro. Primer igre je človek ne 

jezi se; 

 igre na srečo: gre za tekmovalne igre, kjer o izidu igre ne odloča igralec, ampak 

naključje oziroma sreča (ţrebanje, kocka, kolo sreče …). 

Konstrukcijske igre 

Te igre razvijajo ustvarjalne sposobnosti, domišljijo in kombinatoriko. Učenci pri takih igrah 

rokujejo s konkretnim gradivom (kocke, pesek, plodovi, kamen, škatle itd.) in na koncu imajo 

končni izdelek, ki ima uporabno vrednost. Glavna značilnost konstrukcijskih iger je 

oblikovanje določenega gradiva (Bognar, 1987). »S pomočjo teh iger vstopajo učenci v svet 

dela« (Tomić, 2002, str. 85). 

Konstrukcijske igre delimo na več vrst (Bognar, 1987):  

 igre z delno oblikovano snovjo: papir, ţica, embalaţa; 

 igre z naravno, neoblikovano snovjo: pesek, trava, plodovi, kamenje, glina; 

 igre s figuralnimi elementi: elementi, ki ponazarjajo objekt ali ţivo bitje in se jih 

vgrajuje v kompleksnejše objekte; 

 igre s konstruktorskim gradivom. 

2.3.1.1.3 Razlogi za vključitev didaktične igre v pouk 

Igre so koristne in prinašajo številne prednosti k vzgoji in učenju (Umek idr., 2012), a vendar 

se dandanes številni učitelji sprašujejo, zakaj uvesti didaktično igro v pouk. S strani učitelja 

načrtovanje, priprava in izvedba didaktičnih iger predstavljajo ogromno časa, energije in 

napora, medtem ko igra učencem predstavlja sprostitev, zabavo (Štuhica, 2009). 

Poglejmo si nekatere razloge in prednosti, ki jih didaktična igra doprinese k pouku:  

 učno snov, ki se je učenci med igro učijo, si laţje in bolj učinkovito zapomnijo; 

 aktivnost je med igranjem igre večja; 

 z igro doseţemo večjo pozornost učencev; 

 učenci se z igro manj utrudijo; 

 učenci imajo bolj pozitiven odnos do znanja, pridobljenega z igro, kot z ostalimi 

metodami (Furlan, 1968, v Bognar, 1987); 

 igra omogoča bolj kakovosten odnos med učenci in učitelji; 

 ponuja ugodne situacije oziroma okoliščine za socializacijo z vrstniki; 

 je uspešna oblika skupinskega dela (Štuhica, 2009); 

 večstransko igra učinkuje na razvoj učenčeve osebnosti; 

 igra omogoča realizacijo ciljev na področju razvoja interesov, sposobnosti in 

socializacije (Tomić, 2002); 

 skupno igranje pripomore h krepitvi razredne klime; 

 igra omogoča, da se učenci naučijo discipline, prilagajanja in sodelovanja, sprejemati 

poraze in uspehe pri igranju (Kikelj, 2010); 

 nudi sproščeno, spodbudno in prijazno okolje, ki je ključno za učinkovito učenje in 

raziskovanje le-tega; 

 spodbuja otrokovo ustvarjalnost, samoiniciativo, samostojnost; 
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 omogoča, da otrok prek nje pridobiva izkušnje, veščine in razvija domiselnost za 

reševanje problemov (Bognar, 1987); 

 igre vplivajo na učenčev miselni razvoj, ga pospešujejo in bogatijo njegove izkušnje 

(Čas in Krajnc, 2015); 

 igra močno vpliva na motivacijo učencev za nadaljnje delo.  

Boocock (v Bognar, 1987) je naredil raziskavo o igri pri pouku v ZDA. Ugotovil je naslednje:  

 učenje in pomnjenje dejstev je uspešnejše pri igranju; 

 igra povečuje interes, izziva večjo pozornost, učenje naredi zanimivejše in povečuje 

motivacijo; 

 igra je uporabna za učence vseh starosti in sposobnosti. Še posebej pozitivno vpliva na 

učence z učnimi teţavami, učence, ki se počutijo odrinjene iz socialnega okolja, 

problematične učence.  

Vključevanje didaktične igre v pouk prinaša tudi pasti, na katere moramo biti kot učitelji 

pozorni, če ţelimo, da z igro doseţemo ţeleni učinek pri učenju učencev. Paziti je treba na:  

 teţavnost nalog, ki morajo biti prilagojene razvojni stopnji in sposobnostim učencev; 

 skupine ne smejo biti prevelike, saj v nasprotnem lahko to privede do nezanimanja in 

dolgočasja med učenci; 

 oblikovanje igre, kjer niso pomembni samo znanje in sposobnosti učencev, pač pa 

sreča, naključje. Posledično bolj pozitivno vpliva na učno manj uspešne učence, ki so 

potem še bolj motivirani za nadaljnje delo; 

 povratno informacijo po končani igri, saj se mora učitelj pogovoriti z učenci o 

spoznanjih pri igri in le-ta povezati z učno vsebino (Štupica, 2009); 

 sestavo igre, saj se mora igra smiselno navezovati na obravnavano učno vsebino 

(Bognar, 1987). 

Bistveno je, da učitelji ne pozabimo, da ima izobraţevalni učinek le tista igra, ki je manj igra, 

bolj vaja. Igra, ki je jasno sestavljena, vodena, se sistematično izvaja ter v njej nista posebej 

poudarjeni spontanost in samostojnost (Bognar, 1987). 

2.3.1.1.4 Načrtovanje in priprava didaktičnih iger  

Preden se lotimo načrtovanja in priprave iger, moramo poznati:  

 cilje, kaj ţelimo z igro doseči; 

 način ali pot, kako bomo posamezni cilj dosegli; 

 kdo so »udeleţenci« igre; 

 razvojno stopnjo »udeleţencev«; 

 kdaj in kje bomo izvajali igro; 

 kdaj bomo igro uporabili (v kateri etapi učnega procesa).  

Ideje za igro lahko pridobimo z iskanjem po literaturi o igrah, spletu, z brskanjem po spominu 

(katere igre sem se ţe igral, katero igro sem ţe videl drugje …). Igro si lahko tudi izmislimo 

ali pa ţe znano igro prilagodimo glede na učno snov, cilje, katere ţelimo doseči, in razvojno 

stopnjo otrok. Pri pripravi igre moramo biti pozorni na naslednje elemente:  

 čas: koliko časa traja celotna igra (navodila, izvedba, evalvacija), koliko časa imamo 

na voljo, se igra lahko časovno zavleče, jo lahko kadar koli prekinemo itd.;  

 prostor: kako velika je učilnica, kakšne so omejitve (postavitve miz, stolov …); 
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 pripomočki: kakšne pripomočke potrebujemo, so ti enostavni za izdelavo, jih lahko 

uporabimo še pri kateri drugi igri, ali sluţijo namenu igre itd.;  

 število udeleţencev: kakšna velikost skupine je idealna za igro, moramo igralce 

razdeliti v več manjših skupin itd.;  

 udeleţenci: kdo so, njihova starost, so kakšne posebnosti med njimi (posebne 

potrebe), kako so med seboj povezani (Mrak Merhar, Umek,Vidmar, 2013); 

 cilji; 

 interakcija igralcev z drugimi igralci: igralci so lahko v tekmovalnem ali konfliktnem 

odnosu. Interakcija v igri igralcu daje moţnosti vplivanja na potek igre in občutek 

nadzora nad dogajanjem; 

 zgodba, na kateri je igra zasnovana in ki povezuje posamezne dele igre v celoto ter 

igri daje okvir; 

 pravila, ki morajo biti upoštevana in ki igri dajejo strukturo; 

 povratne informacije, ki igralcu omogočajo preverjanje uspešnosti njegovega 

napredovanja proti ciljem in ustreznost njegovih potez (Prensky, 2001, v Rugelj, 

2014).  

V nadaljevanju navajam še nekaj priporočil, za katere je dobro, da jih učitelji upoštevamo, 

kadar načrtujemo in izvajamo didaktično igro:  

 igra naj bo privlačna, zanimiva za učence; 

 pravila so enostavna, preprosta, kratka in jasna; 

 igra mora ustrezati razvojni stopnji učencev; 

 teţavnost nalog je prilagojena za vse učence, tako učno manj uspešne kot nadarjene 

učence; 

 igra je oblikovana tako, da vodi k realizaciji vzgojno-izobraţevalnih ciljev; 

 igra je pred uporabo v razredu preizkušena s strani učitelja; 

 če opazimo, da igra ni uspešna, spremenimo, dopolnimo pravila ali igro prekinemo 

(Kikelj, 2010); 

 igra vsebuje efekte presenečenja, humorja in nepričakovanosti; 

 igra je vsebinsko ustrezna, tako da vsebuje naloge, vezane na učno snov, in naloge, ki 

niso vezane na učno vsebino (Kastelec, 1997); 

 omogočati mora povratno informacijo učencem; 

 igra ne sme imeti ţe določenega izida, ampak mora biti oblikovana tako, da izid ni 

enak, če igro otroci še enkrat igrajo. 

Pri samem načrtovanju pa ne smemo pozabiti na učitelja. Naloga učitelja je, da učencem 

predstavi didaktično igro, poskrbi za motivacijo učencev. Sledi podajanje pravil, ki morajo 

biti jasna in nedvoumna, poznati in razumeti jih morajo vsi učenci. Morebitne vloge v igri 

razdeli učitelj ali pa si jih razdelijo učenci sami. Pozorni moramo biti, da so vsi učenci aktivni 

in da vsi sodelujejo. Če ima igra tekmovalni značaj, pa moramo biti še posebej pozorni in 

dosledni pri upoštevanju pravil (Čas in Krajnc, 2015). Med igranjem didaktične igre učitelj ne 

sme preveč posegati vanjo, prav tako ne sme biti čisto odsoten. Pozoren mora biti, da se igra 

ne spremeni v konflikt, zaničevanje ali druge situacije. Spremljati mora potek igre in jo po 

potrebi prekiniti, spremeniti pravila, usmeriti učence in ukrepati ob napakah. V igro se torej 

vključi le takrat, ko je potrebno. Vključevanje učitelja v igro je odvisno od situacije in igralne 

dejavnosti, značilnosti učencev, njihove aktivnosti (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006).  

Adamič (1989) pravi, da moramo učitelji imeti veliko pedagoškega duha, izkušenj in 

strokovnega znanja za oblikovanje, izbiro igre. Razlog je, da z igro učence ne vodimo le k 
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realizaciji učnih ciljev, ampak da vplivamo tudi na ustrezne socialne odnose in pozitivne 

lastnosti posameznika.  

2.3.2 DIFERENCIACIJA 

Dandanes učitelju največji izziv predstavlja prizadevanje, da se odzove na raznovrstne 

potrebe učencev. Dejavniki, ki večajo število različnih potreb učencev, so predznanje in 

zmoţnosti, vpliv druţbeno-ekonomskih in druţinskih dejavnikov, spol, učni stil, učenčevi 

interesi in motiviranost, kulturno ozadje, pripravljenosti na učenje ter odnos do učenja in 

poučevanja. Zaradi razlik in različnih potreb učencev naj bi se učitelji pri pouku posluţevali 

dejavnosti, pri katerih se učenci lahko oprejo na svoja močna področja in spodbujajo napredek 

na šibkih področjih. Učitelji se tako posluţujejo diferenciacije, ki obsega vrsto strategij, ki so 

v pomoč, da lahko prilagodijo pouk različnim potrebam učencev. Danes imajo tudi učitelji 

veliko več znanja o tem, zakaj se nekateri učenci z lahkoto učijo, drugi pa s teţavo prebijajo 

(Heacox, 2009). 

Pogosto se pojavlja vprašanje, kdaj, kaj in kako diferencirati vzgojno-izobraţevalno delo. Z 

diferenciacijo je treba začeti ţe v predšolskem obdobju in jo postopno vse bolj krepiti. Starejši 

so učenci, večje so med njimi učne razlike, izrazitejša je zato potreba po diferenciaciji 

(Strmčnik, 1993). Diferenciramo učne cilje, metode, vsebine, rabo didaktičnih sredstev, 

didaktične oblike, čas in organizacijo. Če diferenciramo navedene elemente, gre za 

kakovostno diferenciacijo, saj prilagodimo posamezne elemente značilnostim in sposobnostim 

učencev. Učitelj mora najprej diferencirati tempo, pomoč in vodenje, učne metode, šele na 

koncu vsebino in učne cilje (Strmčnik, 1993; Kramar, 2004 v Mlakar, 2013).  

Kako diferenciramo posamezne elemente:  

 učna vsebina je tisto, kar učimo. Diferenciramo jo tako, da se osredotočimo na 

najpomembnejše, bistvene koncepte, postopke in spretnosti; 

 učni proces pomeni, kako učimo. Prilagajamo ga tako, da naloge oblikujemo bolj 

abstraktno ali kompleksno, da spodbujamo učence h kritičnemu in ustvarjalnemu 

razmišljanju, da jih vključimo v učence na raznovrstne načine (Heacox, 2009); 

 učne cilje prilagajamo sposobnostim in značilnostim učencev. Cilji so procesni pojavi, 

zato jih učenci dosegajo v različnem tempu. Upoštevati moramo pomenske, vsebinske, 

strukturno-taksonomske in vrednostne vidike ciljev; 

 čas, ki ga prilagajamo posameznim učencem; 

 odnosi, oblike in metode, ki omogočajo večjo metodično raznolikost; 

 didaktični pripomočki, s katerimi učencem predstavimo snov, si z njimi pomagajo, da 

si čim več zapomnijo in čim bolj razumejo učno snov (Kramar, 2004, v Mlakar, 2013). 

Diferenciacija je učinkovita pri predmetih in v razredih, kjer učitelji verjamejo vanjo in si 

hkrati prizadevajo za njeno učinkovitost (Rutar, 2005 v Štih, 2012). Številne raziskave so 

pokazale, da učitelji najpogosteje uporabljajo diferenciacijo pri športni vzgoji, sledi likovna 

vzgoja in spoznavanje okolja, glasbena vzgoja ter slovenski jezik in nazadnje matematika. 

Najpogosteje jo uporabljajo predvsem v etapi ocenjevanja znanja, nato pri obravnavi učne 

snovi, pri uvodni motivaciji in pri preverjanju in utrjevanju znanja. Pri obravnavi učne snovi 

večina učiteljev izvaja enake aktivnosti z vsemi učenci, pri utrjevanju pa delo diferencirajo in 

prilagodijo zmoţnostim posameznika (Štih, 2012; Platiše, 2002).  

2.3.2.1 Opredelitev učne diferenciacije 

Johann Friedrich Herbart je zapisal: »Različnost glav je velika ovira vsakega šolskega 

izobraţevanja. Neupoštevanje tega dejstva je temeljna napaka vseh šolskih zakonov, ki 
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spodbujajo despotizem šolnikov in jih pripravljajo do tega, da vse tlačijo v isti kalup.« Zato je 

potrebna diferenciacija (Jank, Meyer, 2006, str. 32). V literaturi zasledimo več različnih 

opredelitev diferenciacije:  

 Diferenciacija pomeni spreminjanje načina poučevanja, učnega tempa in ravni 

zahtevnosti, tako da jih prilagodimo individualnim potrebam učencev, njihovim 

interesom in učnim slogom. Diferencirano poučevanje se usmerja v učenčev napredek, 

na tisto, kar ţe znajo in česar se morajo še naučiti. Pri tem se upoštevajo in poudarjajo 

učenčeva močna področja in interesi (Heacox, 2009). 

 »Diferenciacija je organizacijski ukrep, s katerim šola čim bolj demokratično in 

humano usmerja učence po določenih učnih ali drugih razlikah v občasne ali stalne, 

homogene ali heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi 

cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in 

individualne vzgojno-izobraţevalne namene« (Strmčnik, 1987, str. 12). 

 Diferenciacija predstavlja dvostopenjski postopek, in sicer sprememba, prilagoditev 

nalog ali oblikovanje novih pristopov k poučevanju, ki poteka na osnovi potreb 

učencev, njihovih učnih nagnjenj in interesov ter analiza stopenj zahtevnosti, izzivov v 

učnih načrtih (Heacox, 2009). 

 Diferenciacija je groba individualizacija celotnega učnega procesa, organiziranja 

pouka in konkretnega ravnanja v pouku. Je procesno organizacijska značilnost. 

Ključna značilnost diferenciacije je zdruţevanje učencev iz večje homogene ali 

heterogene skupine v manjše skupine na podlagi značilnosti in sposobnosti učencev 

(Kramar, 2009). 

2.3.2.2 Vrste učne diferenciacije 

Poznamo tri vrste diferenciacije (Strmčnik, 1993):  

 zunanja ali storilnostna, 

 notranja ali didaktična,  

 fleksibilna diferenciacija.  

Več pozornosti bom posvetila notranji ali didaktični diferenciaciji, katere sem se posluţevala 

sama.  

Zunanja ali storilnostna diferenciacija 

Z zunanjo ali storilnostno diferenciacijo označujemo učno ali šolsko organizacijo, pri kateri so 

učenci po tempu napredovanja, učnih sposobnostih bolj ali manj administrativno razdeljeni v 

relativno homogene, prostorsko trajno ločene skupine z neenotnimi učnimi cilji in vsebinami 

(Strmčnik, 2001). Teţi k čim večji homogenosti učencev oziroma k diferenciaciji učencev 

glede na določene lastnosti. Za zunanjo diferenciacijo je značilna minimalna variacija učnih 

moţnosti, nizka didaktična in vsebinska prilagojenost učnega procesa, ozko področje izbirnih 

moţnosti (Strmčnik, 1987). 

Zunanjo diferenciacijo delimo glede na obliko na medšolsko ali znotrajšolsko. Pri 

znotrajšolski gre za ločitev učencev v isti šoli, gre za nivojsko ločen pouk, medtem ko gre pri 

medšolski za samostojne šolske smeri. Ločitev pri znotrajšolski diferenciaciji je lahko 

popolna (»streaming«), torej pri vseh učnih predmetih, ali delna (»setting«) le pri določenih 

predmetih (Strmčnik, 2001). 
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Notranja ali didaktična diferenciacija 

Notranja diferenciacija je tesno povezana s samim poukom, vsebino dela, načini in cilji ter z 

učiteljevimi pristopi pri poučevanju. Temelji na prepričanju, da so učenci izpostavljeni 

podobnim procesom, ampak v različnem učnem tempu, stopnji samostojnosti in obsegu. 

Zanjo je značilno, da ohranja heterogene razrede učencev (Kalin, Valentič Zuljan, Vogrinc, 

2011). 

Notranja diferenciacija ohranja heterogene skupine učencev in njihove individualne 

zmoţnosti (Strmčnik, 2001). Grupiranje učencev je prostovoljno in spontano, povratno in 

kratkotrajno, kar pomeni, da se učitelji vedno vračajo k skupnim temeljnim vzgojno-

izobraţevalnim smotrom. Posebna skrb je namenjena učno šibkim in učno zmoţnejšim 

učencem (Strmčnik, 1993). Potrebe, ţelje in individualne zmoţnosti posameznikov skuša 

upoštevati znotraj razredov z vključevanjem individualizirane učne pomoči, variiranjem učnih 

vsebin, ciljev, z uporabo različnih metod in oblik ter učne tehnologije, z individualizacijo 

sredstev poučevanja, učenja in didaktično-metodičnih postopkov. Spodbuja enakovredni 

osebnostni, intelektualni in socialni razvoj vsakega učenca, njihovo samostojnost, 

samodejavnost ter kooperativne, socialne in komunikacijske sposobnosti (Strmčnik, 2001).  

Didaktično diferenciacijo ločimo na ciljno vsebinsko učno diferenciacijo in didaktično-

metodično učno diferenciacijo. 

Pri ciljno vsebinsko učni diferenciaciji gre za prilagajanje učne vsebine in učnih ciljev v 

smislu kvalitete (kakovost) in kvantitete (količine), zaradi tega ji rečemo tudi tematska 

diferenciacija (Strmčnik, 1993). Vsaki učni vsebini moramo določiti globino in njen obseg. 

Prav tako moramo razmisliti o načinu prilagajanja glede na zmoţnosti učencev v povezavi z 

načrtovanimi učnimi cilji (Blaţič idr., 2003).  

Temeljno vodilo didaktično-metodične diferenciacije je, da učna vsebina sama po sebi ne 

narekuje učnih metod, ampak le z dobro premišljeno izbranimi učnimi metodami lahko 

vplivamo na boljšo kakovost in razumevanje učne vsebine. Z ustrezno izbiro učnih metod in 

oblik, ki jih izberemo na podlagi različnih dejavnikov (značilnosti učencev, učna vsebina …), 

je pouk bolj učinkovit in pri učencih doseţemo bolj kakovostno znanje (Strmčnik, 1993). 

Diferenciacija zahteva veliko diferenciranih in raznovrstnih vsebinskih, metodičnih učnih 

pripomočkov, saj ni vsaka metoda, pripomoček primeren, uspešen za vsakega posameznika. 

Nekateri učenci so bolj uspešni s pomočjo konkretnega materiala, demonstracij, drugi z 

besedilom, tretjim pa bolj ustrezajo abstraktna ponazorila. Pouk mora zato v vseh etapah 

učnega procesa upoštevati razmerje med situacijsko konkretnim, eksplicitno razlagalnim in 

čisto pojmovnim posredovanjem učnih vsebin. Ob vsem tem pa se ne sme pozabiti na učni 

tempo. Najlaţje in najbolj učinkovito učni tempo upoštevamo pri posredno vodenem učnem 

delu (delo v dvojicah, individualno in skupinsko delo), kjer lahko oblikujemo heterogene 

skupine in kjer hitrejši učenci ne zavirajo počasnejših učencev in obratno (Strmčnik, 2001).  

Notranja diferenciacija ima v učnem procesu vrsto različnih funkcij (Jank, Meyer, 2006):  

 učencem z individualnimi potrebami omogočiti pridobivanje poglobljenega znanja na 

različnih področjih; 

 narediti učenje učinkovitejše, s tem da se pouk prilagaja sposobnostim, interesom in 

potrebam učencev; 

 narediti pouk vsebinsko bogatejši, s tem da je učna vsebina obdelana z več zornih 

kotov oziroma perspektiv;  
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 spodbujati timsko delo in socialno učenje z oblikovanjem skupin;  

 oblikovati odnos do heterogenosti. 

Fleksibilna diferenciacija 

S pojmom fleksibilna diferenciacija označujemo kombinacijo zunanje in notranje 

diferenciacije. Za fleksibilno diferenciacijo je značilno prepletanje homogenih in heterogenih, 

večjih in manjših učnih skupin, temeljnega in nivojskega pouka, večja fleksibilnost učnih 

ciljev in vsebin ter delno organizacijsko, prostorsko in časovno ločevanje učencev nekega 

oddelka ali razreda. Pri tej diferenciaciji so temeljne učne zahtevnosti deleţni vsi učenci, s 

čimer je zagotovljena večja učna pravičnost, kriteriji za delitev učencev po nivojskih skupinah 

so širši, skrb za zmoţnejše in šibkejše učence je bolj načrtna, sistematična in kontinuirana 

(Strmčnik, 1993).  

Večji del pouka pri fleksibilni diferenciaciji poteka v heterogenih skupinah, kjer se učenci 

določenega razreda učijo skupaj in so deleţni temeljnega znanja in sposobnosti. Manjši del 

pouka pa poteka v homogenih skupinah, teţavnostno različno zahtevnih skupinah, v katere se 

učenci vključujejo glede na svoje interese in zmoţnosti. Vsako skupino vodi drugi učitelj 

(Strmčnik, 1987). 

2.3.2.3 Učiteljeva vloga pri diferenciaciji 

Učitelj pri diferenciaciji prevzame dvojno vlogo, in sicer postane sodelavec in usmerjevalec. 

Učitelj kot usmerjevalec ima tri pomembne odgovornosti: prilagajanje časa, pripravljanje in 

odrejanje diferenciranih učnih priloţnosti in organiziranje učencev v učnem procesu. Pri 

prilagajanju časa učitelj prilagaja čas različnim potrebam učencev (več razlage utrjevanja in 

ponavljanja, zahtevnejše naloge). Vse se vrti okoli potreb in sposobnosti učencev. 

Pripravljanje in odrejanje diferenciranih učnih priloţnosti pomeni, da učitelj pripravi 

raznovrstne dejavnosti, ki bodo učencem predstavljale izzive in omogočile, da se bodo učenci 

učili. Da pa učitelj to lahko omogoči, mora dobro poznati interese učencev, stopnjo 

pripravljenosti in načine, na katere se učenci najbolje učijo. Ko učitelj to pozna, lahko z izzivi 

in raznovrstnostjo prilagodi pouk učnim potrebam učencev. Učitelj ne sme pozabiti na 

uporabo različnih organizacijskih oblik (delo s celotnim razredom, skupino učencev, 

individualno itd.). Najučinkovitejša oblika se določi na osnovi ciljev iz učnega načrta in učnih 

potreb učencev. Pri razvrstiti učencev v skupine je treba upoštevati učni slog in interese 

(Heacox, 2009). 

Diferenciranje zahteva napor in čas, vendar ni potrebno, da učitelji delajo sami. Lahko se 

poveţejo s sodelavci in si z njimi izmenjajo znanje, gradiva. Učitelj tako zavzame vlogo kot 

sodelavec (Heacox, 2009). 
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2.3.3 PREVERJANJE ZNANJA 

Preverjanje znanja je proces zbiranja informacij, kako se učenci pribliţujejo postavljenim 

vzgojno-izobraţevalnim ciljem. Namenjen je učiteljem, staršem in učencem za odločanje o 

nadaljnjem delu (Razdevšek Pučko, 2010, Marentič Poţarnik, 1980). Namen preverjanja 

znanja je povratna informacija, ki je namenjena učencem kot tudi učiteljem. Učitelj tako dobi 

informacije o uspešnosti posameznega učenca kot tudi o celotnem razredu. Učencu povratna 

informacija pove, katere cilje je dosegel, jih obvlada. Rezultati usmerjajo njegovo nadaljnje 

učenje. Preverjanje je tudi močno motivacijsko sredstvo (Marentič Poţarnik, 2000). 

Glede na funkcijo oziroma kdaj poteka preverjanje, ga delimo na:  

- diagnostično preverjanje znanja: diagnostično preverjanje znanja se izvaja na začetku 

poučevanja učne enote. Namen je ugotoviti predznanje učencev (obseg in strukturo 

predznanja) (Marentič Poţarnik, 2000, Razdevšek Pučko, 2010). Predstavlja nam 

izhodišče za načrtovanje poučevanja in nadaljnjega učenja. Učitelju poda pomembne 

informacije o tem, kako in kje zastaviti pouk, in sicer za celotni razred in posamezne 

učence. Ne obsega samo učne vsebine, ampak tudi spretnosti (računske, jezikovne) in 

strategije samostojnega učenja (uporaba učbenika, iskanje virov itd.) (Marentič 

Poţarnik, 2000); 

- sprotno ali formativno preverjanje znanja: sprotno preverjanje znanja poteka med 

učnim procesom. Namen je ugotoviti učenčevo razumevanje učne vsebine ter 

analiziranje in odpravljanje napak ter ugotavljanje vzrokov, zaradi katerih učenec 

slabo razume ali ne razume učne vsebine (Razdevšek Pučko, 2010, Marentič Poţarnik, 

2000). Bistvo formativnega preverjanja je po mnenju nekaterih avtorjev zaporedje 

dveh aktivnosti, in sicer mora učenec najprej ugotoviti razliko med zahtevanim ciljem, 

znanjem in doseţenim. Nato mora dobiti napotke in usmeritev za aktivnost, ki mu bo 

pomagala odpraviti to razliko (Razdevšek Pučko, 2010). Pri sprotnem preverjanju ne 

primerjamo učencev med seboj, ampak se osredotočamo bolj na kakovost doseţkov 

oz. nalog in napredek učencev (Marentič Poţarnik, 2000). Ima različne oblike, saj 

lahko nastopi kot pisna, ustna oblika preverjanja znanja ali kot krajše npr. 5-minutno 

preverjanje (Marentič Poţarnik, 1980); 

- končno ali sumativno preverjanje znanja: končno preverjanje znanja poteka na koncu 

posredovane učne vsebine. Namen je prikazati raven znanja, kako učenec razume 

celoto posredovanih učnih vsebin (Razdevšek Pučko, 2010, Woolfolk, 2002).  
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3 PRAKTIČNI DEL  

Pisno deljenje velja za eno izmed zahtevnejših učnih vsebin, zato sem obravnavi pisnega 

deljenja namenila 14 učnih ur. Učne ure se bile načrtovane z učnim pristopom, ki je 

vključeval ključne dejavnike za kakovostno poučevanje (diferenciacija, motivacija, sprotno 

preverjanje znanja). V Tabeli 8 je prikazan potek obravnave pisnega deljenja. Najprej je bilo 

treba ugotoviti, kakšno je predznanje učencev, torej znanje poštevanke. Sledilo je deljenje z 

ostankom v okviru poštevanke, nato pisno deljenje dvomestnih števil, trimestnih števil itd. V 

posamezne učne ure smo vključili tudi različne dejavnosti (kam pelje avtobus, dan, noč …), 

katerih namen je bila motivacija učencev in ponovitev poštevanke. Med prilogami 

magistrskega dela (Priloga 10) so tudi učne priprave za posamezno učno uro.  

3.1 UČNI PRISTOP ZA PISNO DELJENJE 

Tabela 8 predstavlja shemo učnega pristopa.  

Ura Cilji 

Učenci 

Aktivnosti 

1.   Znajo do avtomatizma zmnoţke in 

količnike, ki so vezani na poštevanko 

 Poznajo, da sta mnoţenje in deljenje 

obratni računski operaciji 

 Dejavnosti za 

ponovitev poštevanke: 

čebelji pan, kam pelje 

avtobus, ugani, kdo, 

zavrti kolo …  

 Sprotno preverjanje 

znanja 1 (10 računov) 

2.   Znajo do avtomatizma zmnoţke in 

količnike, ki so vezani na poštevanko 

 Ocenijo rezultate 

 Delijo dvomestna števila z 

enomestnim številom, z ostankom 

(15 : 4 =, 26 : 7 = …)  

 Poznajo pomen členov računske 

operacije deljenje in pomen ostanka  

 Reševanje učnega lista  

 Dejavnost: dan, noč  

3.   Ustno in pisno delijo z enomestnim 

številom v mnoţici naravnih števil 

do 10.000  

 Pisno delijo z enomestnim številom 

in napravijo preizkus (tudi z 

ostankom) 

 Reševanje učnega lista  

 Sprotno preverjanje 

znanja 2 (8 računov) 

4.   Ustno in pisno delijo z enomestnim 

številom v mnoţici naravnih števil 

do 10.000  

 Pisno delijo z enomestnim številom 

in napravijo preizkus (tudi z 

ostankom) 

 Dejavnost: povej 

račun (ponovitev 

številke)  

 Reševaje računov na 

tablo  

 Sprotno preverjanje 

znanja 3  

5.   Ustno in pisno delijo z enomestnim 

številom v mnoţici naravnih števil 

do 10.000  

 Pisno delijo z enomestnim številom 

 Dejavnost: Dan, noč 
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in napravijo preizkus (tudi z 

ostankom) 

6.   Igrajo igro   Igranje igre ZADENI 

TARČO  

7.   Pisno delijo trimestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Razumejo vlogo 0 in 1 pri računski 

operaciji 

 Dejavnost: 

sestavljanka 

 Reševanje dz  

 Sprotno preverjanje 

znanja 4 (5 računov) 

8.   Pisno delijo dvomestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Pisno delijo trimestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Razumejo vlogo 0 in 1 pri računski 

operaciji 

 Igranje igre 

 Igranje igre: ŠTIRKA 

 Reševanje učnega lista 

9.   Pisno delijo trimestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Razumejo vlogo 0 in 1 pri računski 

operaciji 

 Pisno delijo trimestna števila, kjer je 

števka deljenca manjša od delitelja 

 Dejavnost: podajanje 

ţoge (sestavljanje 

računov poštevanke)  

 Reševanje učnega lista 

 Sprotno preverjanje 

znanja 5  

10.   Pisno delijo trimestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Pisno delijo trimestna števila, kjer je 

števka deljenca manjša od delitelja 

 Pisno delijo štirimestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Igrajo igro 

 Igranje igre: 

GRADIM SI 

KMETIJO 

11.   Ustno delijo z 10 in s 100 

 Pisno delijo z večkratniki števila 10, 

100 (z ostankom) 

 Igrajo igro 

 Igranje igre: 

TWISTAJMO HITRO 

RAČUNANJE  

12.   Igrajo igro   Igranje igre: 

GRADIM SI 

KMETIJO 

 Sprotno preverjanje 

znanja 6 

13.   Pisno delijo trimestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Pisno delijo trimestna števila, kjer je 

števka deljenca manjša od delitelja 

 Igranje iger: 

SPREHOD PO 

ŢIVALSKEM VRTU, 

GOR IN DOL  
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 Pisno delijo štirimestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Razumejo vlogo 0 in 1 pri računski 

operaciji 

 Pisno delijo dvomestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Ponovijo poštevanko  

 Ustno delijo z 10 in s 100 

 Pisno delijo z večkratniki števila 10 

v mnoţici naravnih števil do 10.000 

brez ostanka 

14.   Pisno delijo trimestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Pisno delijo trimestna števila, kjer je 

števka deljenca manjša od delitelja 

 Pisno delijo štirimestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Razumejo vlogo 0 in 1 pri računski 

operaciji 

 Pisno delijo dvomestna števila z 

enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

 Ustno delijo z 10 in s 100 

 Pisno delijo z večkratniki števila 10 

v mnoţici naravnih števil do 10.000 

brez ostanka 

 Končno preverjanje 

znanja 

Tabela 8: Shema učnega pristopa
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3.2 OPISI DIDAKTIČNIH IGER 

Učni pristop je vključeval tudi didaktične igre: zadeni tarčo, štirka, gradim si kmetijo, 

twistajmo hitro računanje, sprehod po ţivalskem vrtu ter gor in dol, ki jih bom predstavila v 

nadaljevanju. Pri načrtovanju in izdelavi didaktičnih iger sem upoštevala naslednje kriterije:  

 igra ima preprosta, enostavna in ne preobseţna pravila; 

 igra je motivacijsko sredstvo; 

 igra je zabavna, dinamična, zanimiva; 

 igra ustreza razvojni stopnji otrok; 

 igra pripelje otroka do ţelenega cilja; 

 igra ustreza vsebini (naloge so vezane na učno snov/naloge, ki niso vezane na učno 

snov …); 

 igra vsebuje elemente presenečenja, humorja in nepričakovanosti; 

 igra omogoča povratno informacijo učencem; 

 igra vsebuje različno raven znanja; 

 igra je preizkušena pred uporabo z otroki; 

 igra ne vsebuje prevelikega števila igralcev; 

 igra nima ţe določenega izvida, ampak je oblikovana tako, da izid ni enak, če igro 

otroci igrajo še enkrat. 

Vse didaktične igre spadajo pod igre s pravili. Igre gradim si kmetijo, štirka ter gor in dol 

spadajo pod strateške igre, in sicer igre poti. Ostale igre: zadeni tarčo, twistajmo hitro 

računaje, sprehod po ţivalskem vrtu pa spadajo pod igre na srečo. Didaktične igre vključujejo 

tudi emocionalno, socialno, diagnostično funkcijo in funkcijo preverjanja in ocenjevanja. 

Didaktične igre so preteţno tekmovalnega duha, zato je pomembno, da to tudi upoštevamo pri 

načrtovanju. Igre morajo biti oblikovane tako, da učencem ponujajo moţnosti uspeha, da so 

pozitivno in notranje motivirani za nadaljnje učenje. Druga pomembna funkcija je socialna 

funkcija, prek katere učenci pridobivajo izkušnje komunikacije, socializacije, sprejemanje 

kompromisov. Vsaka didaktična igra pa vključuje tudi funkcijo preverjanja, ki učencem 

sporoča, kako napredujejo v znanju, kje imajo še teţave in bi bilo treba te teţave odpraviti.  
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1. igra: ZADENI TARČO  

Cilji:  

 ponovijo poštevanko; 

 ocenijo rezultat; 

 ustno delijo dvomestna števila z enomestnim številom, tudi z ostankom; 

 poimenujejo posamezne člene računske operacije. 

 

Učna sredstva/pripomočki:  

 igralna plošča »klovn«; 

 kartice z nalogami; 

 kartice presenečenja; 

 ploščice iz plastelina; 

 preglednica za zapisovanje točk. 

 

 

 

 

 

Navodila igre 

Igro igrajo 4 igralci, ki določijo vrstni red igranja. Igralno ploščo »klovn« poloţijo na tla. 

Igralec vzame kartico, prebere nalogo in jo reši. Na vsaki kartici je pred posamezno nalogo 

znak. Znak igralcu pove, kaj mora ciljati v tarči. Tarčo cilja sede. Prav tako ima dva poskusa, 

da poskusi zadeti tarčo. Kaj pomeni posamezni znak, pa si igralci preberejo v legendi. Če 

igralec zadane tarčo oz. pravilno polje, pridobi točke. Notranji krog (rdeče barve) pomeni, da 

pridobi 10 točk, rumeni krog pomeni, da igralec pridobi 6 točk. Sledi oranţni krog, ki igralcu 

prinese 4 točke, ter zeleni krog, ki da 2 točki. Igralec si svoje točke zapisuje v preglednico. Na 

koncu igre igralci preštejejo točke in tisti, ki jih ima največ, je zmagovalec. Med karticami so 

tudi kartice presenečenja, ki lahko igralcu prinesejo dodatne točke ali pa točke lahko tudi 

izgubi.  

 

Diferenciacija 

Oblikujemo heterogene skupine. Učenci z učnimi teţavami imajo moţnost, da predhodno 

(preden so na vrsti za metanje v tarčo) izţrebajo nalogo. Na ta način imajo čas, da rešijo 

posamezno nalogo brez časovne omejitve ali pritiska s strani ostalih igralcev. V tarčo pa 

mečejo šele takrat, ko so na vrsti.  

 

 

 

 

 

Slika 1: Zadeni tarčo 
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Primeri nalog 

● 

Izračunaj. 

59 : 8 =  

 

● 

Izračunaj. 

78 : 8 =  

● 

Izračunaj. 

87 : 4 =  

 Oceni količnik. 

70 : 4 = 

 

10, 12, 20 

 Oceni količnik. 

90 : 7 = 

 

10, 11, 12 

 Oceni količnik. 

60 : 4 = 

 

10, 15, 20 

 Oceni količnik. 

45 : 3 = 

 

13, 15, 20 

♥ 

Izračunaj. 

68 : 8 =  

♥ 

Izračunaj. 

47 : 9 =  

♪ 

Izračunaj. 

16 : 4 =  

 

♪ 

Izračunaj. 

25 : 5 =  

♪ 

Izračunaj. 

58 : 9 =  

▲ 

Izračunaj. 

82 : 8 =  

 

▲ 

Izračunaj. 

39 : 5 =  

▲ 

Izračunaj. 

79 : 9 = 

* 
Če število delim s 7, dobim 

količnik 8 in ostanek 2.  

Katero število je to?  

* 
Če število delim s 6, dobim 

količnik 7 in ostanek 3.  

Katero število je to? 

* 
Če število delim s 7, dobim 

količnik 8 in ostanek 2.  

Katero število je to? 
 

Kartice presenečenja 

 
  

 

Če kdaj ponoči greš na pot, 

ta reč naj spremlja te povsod! 

Ko te vozilo osvetli, 

ta predmet v noč se zaiskri. 
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Legenda 

LEGENDA 

 

 Zadeni število, ki je po tvojem mnenju najboljša ocena.  

*Zadeni pravilni rezultat.  

♥ Zadeni število, ki predstavlja delitelja.  

▲ Zadeni število, ki predstavlja ostanek.  

♪ Zadeni število, ki predstavlja deljenca.  

● Zadeni število, ki je po tvojem mnenju najboljša ocena. Pri tem upoštevaj, če je ostanek 

manjši od 5, zaokroţi navzdol. V primeru, da je ostanek večji ali enak 5, zaokroţi navzgor 

(npr. 50 : 7 = 7, ost. 1, ciljaš število 7).  

 

Ciljaš lahko sredino. Če ti jo uspe zadeti, dobiš dodatnih 10 točk, drugače ne pridobiš 

nobenih točk.  

SMOLA  Ne mečeš in izgubiš 5 točk.  

 

UGANKE: Če uganko rešiš pravilno, lahko izbiraš, katero polje boš poskušal zadeti, da si 

pridobiš točke. Če zadeneš, dobiš točko. Če je ne rešiš pravilno, ne ciljaš.  
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 2. igra: ŠTIRKA  

 

Cilji:  

 pisno delijo dvomestna števila z enomestnim, brez ostanka; 

 pisno delijo trimestna števila z enomestnim, brez ostanka; 

 razumejo vlogo 0 in 1 pri računski operaciji. 

 

Učna sredstva/pripomočki:  

 igralna plošča »štirka«; 

 kartice z računi; 

 ţetoni. 

 

 

 

 

 

Navodila igre 

Cilj igre je, da igralec oblikuje zaporedje 4 ţetonov (navpično, vodoravno ali diagonalno). 

Igro igrajo 3 igralci. Karte premešajo in jih razdelijo med igralce, in sicer vsak dobi 4 karte, 

ostale odloţijo. Igra poteka v smeri urinega kazalca. Igralci si pogledajo karte, pred seboj 

postavijo pregrado, izračunajo račune in zapišejo rezultat v preglednico. Igralec, ki je na vrsti, 

eno od prejetih kart po lastni izbiri odloţi pred seboj. Prebere račun in pove rezultat. Na 

rezultat prebranega računa pa poloţi ţeton svoje barve. Poloţeno karto nadomesti, tako da 

vzame novo karto s kupčka. Igralec poskuša oblikovati zaporedje 4 ţetonov. V igri so tudi 

posebne karte, in sicer rdeča 4 pomeni, da igralec vzame en soigralčev ţeton po lastni izbiri in 

po lastni izbiri postavi svoj ţeton na mesto, ki ga potrebuje oziroma ţeli. Črna 4 pomeni, da 

odstraniš soigralčev ţeton po izbiri. Zmaga tisti, ki prvi oblikuje zaporedje 4 ţetonov.  

Diferenciacija 

Oblikujem homogeno skupino učencev. Učenci z učnimi teţavami dobijo prilagojeno igralno 

ploščo, in sicer igralno ploščo z manjšim 

številom polj in manjšim številom kartic z 

računi. Cilj njihove igre je, da oblikujejo 

zaporedje 3 ţetonov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Štirka 

Slika 3: Štirka (diferenciacija) 
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Primeri nalog 

96 : 4 = 70 : 5 = 96 : 4 = 

72 : 4 = 57 : 3 = 99 : 9 = 

906 : 6 = 906 : 6 = 314 : 2 =  

620 : 5 =  620 : 5 = 314 : 2 = 
»Kartice presenečenja« 

4           4 

4 

4           4 

4           4 

4 

4           4 

4           4 

4 

4           4 

4           4 

4 

4           4 

4           4 

4 

4           4 

4           4 

4 

4           4 
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3. igra: TWISTAJMO HITRO RAČUNANJE 

Cilji:  

 ustno delijo z 10 in s 100; 

 pisno delijo z večkratniki števila 10 v mnoţici naravnih števil do 10.000, brez ostanka. 

Učna sredstva/pripomočki:  

 igralna podloga twister; 

 kartice z nalogami;  

 vrtavka/kolo z navodili. 

 

 

 

Navodila igre 

Igro igra 6 igralcev, ki se med seboj razdelijo v pare. Eden v paru ima vlogo vrtenja 

vrtavke/kolesa, drugi pa se premika po igralni podlogi. Tisti, ki vrti vrtavko, rešuje naloge. Po 

5 minutah zamenjata vlogi. Tisti, ki se premika po igralni podlogi, mora roke ali noge 

premikati oz. postaviti na ustrezno barvo. Pred tem mora njegov par rešiti še nalogo. Iz igre 

izpadeš, če se s komolcem ali kolenom dotakneš podlage, padeš. Zmagovalni par je tisti, ki 

ostane na igralni podlagi. 

Razlaga barv:  

 

 računanje z 10, 20 … in s 100, 300 … : 300 : 100; 250 : 10; 360 : 60 … 

 

 igralca sta oproščena reševanja nalog 

 

 sestavi račun za svojega partnerja v paru  

 

/  besedilne naloge in trditve 

 

Diferenciacija 

 

Oblikujem mešane skupine učencev z različnimi sposobnostmi. Prilagodila sem 

teţavnost/zahtevnost nalog. Učenci, ki imajo teţave, lahko izberejo »laţje naloge«, medtem 

ko ostali lahko izberejo naloge z »zvezdico.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Twistajmo hitro računanje 
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Primeri nalog 

 

240 : 30 = 450 : 50 = 720 : 90 = 
 

 

Katere trditve so pravilne? Napačno 

popravi. 

a) 260 je večkratnik števila 50. 

b) 320 je deljivo s 40. 

Ali sta naslednji trditvi pravilni? 

a) Število 10 je delitelj števila 460. 

b) Število 400 je deljivo s številom 200. 

Na smučišče je prišlo 450 smučarjev. 

Z ţičnico se jih lahko prepelje na vrh 

hriba 90 smučarjev na minuto. Čez 

koliko minut bodo na vrhu vsi smučarji? 

Deljenec je 700, delitelj 300. Koliko je 

količnik? 

 

 

V mestu Cvetje so palčki pridelali 690 zrn 

graha. V mestu Zelenje so pridelali 30-krat 

manj zrn graha, v mestu Ljubezni pa 30 zrn 

graha manj kot v mestu Cvetje. Koliko zrn 

graha so pridelali v mestu Zelenje in koliko v 

mestu Ljubezni? 

Neko število delimo s 30. Dobljeni količnik 

pomnoţimo s 40 in dobimo zmnoţek 520. 

Katero število smo delili. 

Tekaška cesta je dolga 4500 metrov. Koliko 

korakov potrebuje Jana, da stezo obhodi, če 

je vsak njen korak dolg 20 cm? 

Deljenec je 5-krat večji od delitelja. Delitelj 

je 20. Koliko je količnik? 
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4. igra: GRADIM SI KMETIJO 

Cilji:  

 pisno delijo trimestna števila z enomestnim številom, tudi z ostankom; 

 pisno delijo štirimestna števila z enomestnim številom, tudi z ostankom. 

 

Učna sredstva/pripomočki:  

 igralna plošča »gradim si kmetijo«; 

 igralne figure (kmetje); 

 igralna kocka; 

 denar; 

 zemljišče, ţivali (ovca, kokoš, 

krava …), traktor; 

 kartice priloţnosti; 

 kartice »razgibaj se«; 

 cenik in legenda; 

 ţetoni s števili. 

 

 

 

Navodila igre 

Igro igrajo 4 igralci. Vsak igralec dobi svojo igralno ploščo, ki predstavlja zemljišče. Na 

zemljišču vsak igralec gradi svojo kmetijo. Zmaga tisti, ki prvi zgradi kmetijo. Kmetija je 

zgrajena, ko je na zemljišču: hlev, traktor, krava, ovca in kokoš.  

Igralci mečejo kocko. Tisti, ki vrţe največ pik, začne igro. Vrstni red nadaljujejo v smeri 

urinega kazalca. Igralec vrţe igralno kocko, ki mu pove, za koliko mest/polj se premakne 

naprej. Ko učenec pride na polje S ŠTEVILI, izţreba iz vrečke ţeton. Na ţetonu je napisano 

število, ki predstavlja delitelja. Njegova naloga je, da število iz polja deli s številom na 

ţetonu. Količnik mu pove, koliko denarja je zasluţil, kar odčita v legendi. Ko igralec pride na 

polje z ?, vzame kartico presenečenja. Ko pride na polje s kravo (ovco, kokoško, traktorjem, 

hlevom), lahko to ţival/stvar kupi. Kupi lahko le, če ima dovolj denarja. V primeru, da nima 

dovolj denarja, npr. krave ne more kupiti. Ko pride na polje TRŢNICA, igralec lahko prodaja 

svoje izdelke (jajca, mleko in volno). A te lahko proda le, če ima na svoji kmetiji ţe 

posamezno ţival, ki daje te izdelke. Koliko denarja dobi za posamezen izdelek, je napisano na 

ceniku. Polje POČITEK pomeni, da igralec počiva 1 krog. Polje DAVEK pomeni, da morajo 

plačati banki. Polje RAZGIBAJ SE pomeni, da vzame kartico razgibaj se, ki mu pove, kaj 

mora narediti. Na karticah so napisane besede, ki se navezujejo na kmetijo. Naloge na 

karticah so uganke, pantomima ali pa da besedo nariše. Ostali soigralci ugibajo. Če je igralec, 

ki je prišel na to polje, dobro pokazal/narisal/uganil, da so ostali lahko ugotovili, se premakne 

za 1 polje naprej. Prav tako se za 1 polje naprej premakne tisti igralec, ki je uganil rešitev. Ko 

igralci prečkajo START, dobijo 100 €. Na začetku igre noben igralec nima denarja.  

 

Slika 5: Gradim si kmetijo 
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Diferenciacija 

Oblikujem homogeno skupino učencev. Učenci z učnimi teţavami dobijo prilagojeno igro, in 

sicer je prilagojeno v vrednosti denarja. Dobili so manjše vrednosti denarja (100, 50, 20, 

10 €). 

 

Primeri nalog 

Reševanje različnih računov, ko prideš na določeno polje.  

 

Kartice »RAZGIBAJ SE« 

Zalivanje Molzenje 
 

Roge ima kot krava, vendar 

krava ni. Mleko daje, 

meketa, v hlevu z njo ţivi. 

(bik) 

 

Kartice priloţnosti  

Pozabil/-a si zapreti vrata 

hleva, zato ti je ušla krava. 

Krava je povzročila škodo 

sosedu, zato moraš banki 

plačati 200 €. 

Vzemi kartico RAZGIBAJ 

SE in opravi nalogo. 

Pojdi naprej do prve trţnice. 
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5. igra: SPREHOD PO ŢIVALSKEM VRTU  

Cilji:  

 ponovijo poštevanko; 

 ocenijo rezultat; 

 pisno delijo dvomestna števila z enomestnim, brez ostanka; 

 pisno delijo trimestna števila z enomestnim, brez ostanka; 

 pisno delijo dvomestna števila z enomestnim, tudi z ostankom; 

 pisno delijo trimestna števila z enomestnim številom, tudi z ostankom; 

 pisno delijo štirimestna števila z enomestnim številom, tudi z ostankom; 

 ustno delijo z 10 in s 100; 

 pisno delijo z večkratniki števila 10 v mnoţici naravnih števil do 10.000, brez ostanka. 

 

Učna sredstva/pripomočki:  

 igralna plošča; 

 kolo sreče; 

 legenda; 

 igralna kocka in figure; 

 kartončki z nalogami.  

 

 

 

 

Navodila igre 

Igro igra 4–5 igralcev. Igralci mečejo igralno kocko, da določijo vrstni red igranja. Igralec z 

večjim številom na igralni kocki prične. Vrstni red se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Ko 

igralec pride na določeno polje, zavrti kolo sreče. Ta mu pove, kaj je njegova naloga. Njegov 

soigralec mu prebere nalogo, da jo reši. Zmaga tisti, ki prvi prispe na cilj.  

 besedilne naloge       deljenje trimestnih števil z enomestnim 

 poštevanka         deljenje štirimestnih števil z enomestnim  

 trditve 

 deljenje dvomestnih števil z enomestnim 

 

 

 

Slika 6: Sprehod po ţivalskem vrtu 
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LEGENDA 
 

Papiga ti želi pomagati, toda tako je zmedena, da ti pokaže napačno pot. Izgubiš se, zato 
se vrneš 3 polja nazaj.  
 

Nimaš sreče! Opica ti je ponagajala, zato moraš ponovno začeti svojo pot. Vrni se 
nazaj na START.  
 

Zlata ribica ti priskoči na pomoč. Ponese te za 2 polji naprej.  
 

Kratkočasiš se z raco, zaradi česar izpustiš 1 met. Smola! 
 

Naredi 5 počepov.  
 

Za sotekmovalcem si pospravil smeti. Za nagrado mečeš še enkrat.  

 

Diferenciacija 

 

Oblikujem heterogeno skupino učencev. Prilagodila sem teţavnost/zahtevnost nalog. Učenci, 

ki imajo teţave, lahko izberejo »laţje naloge«, medtem ko ostali lahko izberejo naloge z 

»zvezdico.« 

 

Primeri nalog 

 

Maja ima 49 značk. Polaga 

jih v vrste, v vsako vrsto po 

5. V koliko vrst poloţi 49 

značk? Koliko ji ostane? 
(49 : 5 = 9, ost. 4) 

Število 59 delimo z 8. Koliko 

je ostanek? 
(59 : 8 = 7, ost. 3) 

Anţe je vsakemu od 3 

sošolcev dal po 5 bombonov, 

njemu pa sta ostala še 2. 

Koliko bombonov je imel 

Anţe? 
(5 • 3 + 2 = 17) 

 

 

Zmnoţek števil 231 in 2 

zmanjšaj za količnik števil 

786 in 3. Katero število 

Neko število delimo s 30. 

Dobljeni količnik 

pomnoţimo s 40 in 

Pek Lojze vsak dan speče 

štruce kruha. Ena štruca 

tehta 80 dag. Koliko štruc 
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dobiš? 

(231 • 2 = 462, 786 : 3 = 262,  

462 – 262 = 200) 

 

dobimo zmnoţek 520. 

Katero število smo delili. 

(520 : 40 = 13, 13 • 30 = 

390) 

tehta 3 kg 20 dag?  

(320 : 80 = 40) 

 

30 : 7 = 4, ost. 2  100 : 10 = 10  55 : 6 = 9, ost. 1 

32 : 8 = 4  36 : 6 = 6  40 : 6 = 6, ost. 4 

 

92 : 4 = 23  55 : 2 = 27, ost. 1 68 : 5 = 13, ost. 3 

84 : 4 = 21  60 : 5 = 12  82 : 2 = 41 

 
857 : 6 = 142, ost. 5  356 : 2 = 178  866 : 5 = 173, ost. 1 

309 : 3 = 103  628 : 4 = 157  965 : 8 = 120, ost. 5 

 
1896 : 3 = 632  3045 : 3 = 115  2789 : 3 = 9209, ost. 2 

7289 : 9 = 809, ost. 8  2698 : 7 = 385, ost. 3  2007 : 3 = 669 

 
Povej število, ki je: 

- štirikrat manjše od 

števila 20 (5); 

- za štiri manjše od 

števila 20 (16). 

 

Če število delim s 7, dobim 

količnik 9 in ostanek 3. 

Katero število je to? (66) 

Če število delim s 5, dobim 

količnik 7 in ostanek 3. 

Katero število je to? (38) 
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6. igra: GOR IN DOL  

 

Igra gor in dol je vključevala enake cilje/naloge/diferenciacijo kot igra sprehod po ţivalskem 

vrtu. Razlog je bil, da je polovica učencev igrala eno igro, druga polovica pa drugo.  

 

Učna sredstva/pripomočki:  

 igralna plošča; 

 igralna kocka in figure; 

 kartončki z nalogami.  

 

 

 

 

Navodila igre 

Igro igra 4–5 igralcev. Igralci mečejo igralno kocko, da določijo vrstni red igranja. Igralec z 

večjim številom na igralni kocki prične. Vrstni red se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Ko 

pride na določeno polje, izve, kateri kartonček mora vzeti. Njegov soigralec mu prebere 

nalogo, da jo reši. Zmaga tisti, ki prvi prispe na cilj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Slika 7: Gor in dol 
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4 EMPIRIČNI DEL  

4.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učitelji različno obravnavajo pisno deljenje, ki je ena izmed zahtevnejših vsebin pri 

matematiki v 4. razredu. Uporabljajo različne metode in oblike, konkreten material in učna 

gradiva. Ker je pisno deljenje zahtevna vsebina, ki jo učitelji poučujejo z različnimi pristopi, 

me je spodbudilo k razmišljanju, kako učencem na čim bolj kakovosten in zanimiv način 

pribliţati pisno deljenje. Načrtovala bom učni pristop za obravnavo pisnega deljenja, ki bo 

vključeval didaktične igre, sprotno in končno preverjanje znanja in diferenciacijo. Menim, da 

so to ključni dejavniki kakovostnega poučevanja, ki pripomorejo k boljši realizaciji doseganja 

učnih ciljev iz pisnega deljenja. Tako bo oblikovanje učnega pristopa za učenje pisnega 

deljenja moj raziskovalni problem. 

4.2 CILJI RAZISKAVE  

Glavni cilji mojega raziskovalnega dela so bili:  

 izdelovati didaktične igre; 

 ugotoviti mnenje učencev o zahtevnosti in najpogostejših napakah pri pisnem deljenju; 

 ugotoviti stališča učencev do uporabe didaktičnih iger; 

 ugotoviti učinkovitost učnega pristopa, ki temelji na didaktičnih igrah, sprotnem 

preverjanju znanja; 

 ugotoviti uspešnost učencev pri reševanju nalog iz pisnega deljenja po utrjevanju le-

tega z didaktičnimi igrami v primerjavi s kontrolno skupino. 

4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako učenci napredujejo v znanju pisnega deljenja med izvajanjem učnega pristopa? 

 Kako uspešni bodo učenci eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino 

po izvedenem učnem pristopu? 

 Kakšna so stališča učencev eksperimentalne skupine glede uporabe didaktičnih iger 

pri obravnavi pisnega deljenja? 

 Kako učinkovita je diferenciacija znotraj učnega pristopa v eksperimentalni skupini?  

 Ali obstajajo razlike v znanju iz pisnega deljenja med dečki in deklicami v 

eksperimentalni skupini po izvedenem učnem pristopu?  

4.4 METODE DELA 

Raziskava je temeljila na deskriptivno- in kavzalno-eksperimentalni metodi. Pri tem je bil 

uporabljen kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop.  

4.4.1 Vzorec  

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem, namenskem vzorcu. V raziskavi je sodelovalo 45 

učencev in učenk iz dveh 4. razredov izbrane šole v Škofji Loki. Povprečna starost učenk in 

učencev je bila od 9 do 10 let. V eksperimentalni skupini je sodelovalo 14 deklet in 8 dečkov, 

v kontrolni skupini pa 11 deklet in 11 dečkov. V eksperimentalni skupini so bili 4 učenci, ki 

imajo teţave pri matematiki (teţave pri poštevanki, slabe številske predstave …). Za 
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sodelovanje in dokumentiranje učencev sem pridobila soglasje staršev oziroma njihovih 

skrbnikov. 

4.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov  

V obeh razredih, pri kontrolni in eksperimentalni skupini, je bil izveden pristop za obravnavo 

pisnega deljenja. Bistvena razlika med izvajanjem učnih pristopov v kontrolni in 

eksperimentalni skupini je bila v načinu vključevanja diferenciacije, didaktičnih iger, 

sprotnem preverjanju znanja. V eksperimentalni skupini je učni pristop potekal na sledeč 

način: 

 v eksperimentalni skupini sem preverila učenčevo predznanje poštevanke z različnimi 

dejavnostmi in s kratkim testom, kar je bila podlaga za prihodnje načrtovanje učnega 

pristopa;  

 sledilo je izvajanje učnega pristopa, ki je vključeval didaktične igre, diferenciacijo 

nalog, sprotno preverjanje znanja učencev in sprotne kvalitativne evalvacije 

posamezne enote (npr. evalvacija uspešnosti didaktične igre, evalvacija učinkovitosti 

diferenciacije, analiza najpogostejših napak učencev); 

 po obravnavi pisnega deljenja so učenci eksperimentalne in kontrolne skupine pisali 

preizkus znanja iz pisnega deljenja;  

 učenci obeh skupin so nato izpolnili anketni vprašalnik. V prvem sklopu vprašalnika 

so se vprašanja navezovala na mnenje učencev glede zahtevnosti vsebine pisnega 

deljenja in na njihova stališča o utrjevanju znanja iz pisnega deljenja. Drugi sklop 

vprašalnika pa so izpolnili le učenci eksperimentalne skupine, saj so se vprašanja 

navezovala na izvedeni učni pristop pri obravnavi pisnega deljenja. 

4.4.3 Opis instrumenta 

V empiričnem delu sem uporabila štiri instrumente. Prvi instrument je bil opazovanje in 

analiza učnih ur.  

Drugi instrument, ki sem ga uporabila, je bil končni preizkus znanja po izvedenem učnem 

pristopu za poučevanje pisnega deljenja v obeh razredih (Priloga 8). Preizkus znanja je bil 

sestavljen iz petih nalog, in sicer:  

 prva naloga je vključevala 11 mešanih računov pisnega deljenja (deljenje dvomestnih, 

trimestnih števil itd., deljenje z 10, 200 itd., z ostankom in brez); 

 druga naloga je vključevala besedilno nalogo, s katero smo preverjali 

poznavanje/razumevanje členov računske operacije (deljenec, delitelj, količnik) ter 

pravilen zapis računske operacije; 

 tretja naloga je vključevala 5 mešanih računov deljenja in preizkusov; 

 četrta naloga je bila besedilna naloga, s katero smo preverjali razumevanje kratkega 

besedila; 

 zadnja, peta naloga je bila besedilna naloga, s katero smo preverjali razumevanje in 

poznavanje členov računskih operacij mnoţenja, deljenja in izraza zmanjšaj ter 

pravilno uporabo računskih operacij.  

Tretji instrument, ki sem ga uporabila, je bil anketni vprašalnik (Priloga 9), ki je bil razdeljen 

na dva dela. Prvi del se je navezoval na tematiko pisno deljenje, teţave, ki so jih imeli učenci, 

njihovo mnenje o načinu utrjevanja pisnega deljenja. Prvi del so reševali vsi učenci (oba 

razreda), drugi del pa je bil vezan konkretno na didaktične igre, zato so ga reševali le učenci v 

eksperimentalnem razredu.  
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Zadnji uporabljeni inštrumenti so bila kratka sprotna preverjanja znanja. V prvi učni uri je bil 

uporabljen sprotni preizkus znanja 1, s katerim se je preverjalo znanje poštevanke 

(10 računov), v tretji učni uri je bilo uporabljeno sprotno preverjanje znanja 2, in sicer se je z 

njim preverjalo pisno deljene dvomestnih števil (8 računov). V četrti učni uri se je s sprotnim 

preverjanjem znanja 3 preverjalo znanje pisnega deljenja dvomestnih števil in deljenje z 

ostankom (Priloga 3), pri sedmi učni uri se je s sprotnim preverjanjem znanja 4 preverjalo 

znanje pisnega deljenja trimestnih števil. V deveti učni uri se je s sprotnim preverjanjem 

znanja 5 preverjalo znanje pisnega deljenja trimestnih števil (Priloga 6) in pri dvanajsti učni 

uri se je s sprotnim preverjanjem znanja 6 ponovila celotna učna snov (Priloga 7). 

4.4.4 Postopki obdelave podatkov 

Pridobljene podatke sem kvalitativno in opisno analizirala ter na koncu prikazala s pomočjo 

računalniškega programa Excel.  
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4.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

4.5.1 Evalvacija učnih ur in didaktičnih iger 

V tem delu interpretacije rezultatov bom kratko predstavila ključne poudarke poteka učnih ur 

in izvedbe didaktičnih iger. 

Prva šolska učna ura je bila namenjena preverjanju predznanja učencev, in sicer znanje 

poštevanke. Pripravljene sem imela različne dejavnosti: kam pelje avtobus, zavrti kolo, ugani 

kdo, čebelji pan. Učenci so kroţili in opravljali dejavnosti. Medtem ko so bili učenci aktivni, 

sem hodila po razredu in se ustavila pri vsaki skupini in jo opazovala. Tako sem dobila 

informacije, kateri učenci imajo teţave s poštevanko. Prav tako so učenci na koncu učne ure 

pisali sprotno preverjanje znanja 1 (10 računov: 100 : 10, 5  3 …). 

Drugo šolsko uro smo v uvodni motivaciji ponovili poštevanko, saj sem ugotovila na podlagi 

opazovanja in sprotnega preverjanja znanja 1, da imajo določeni učenci teţave. Igrali smo se 

igro dan, noč. Nepravilen račun so popravili učenci, za katere sem vedela, da jim poštevanka 

dela teţave. Sledila je obravnava deljenja z ostankom.  

V tretji učni uri smo začeli z obravnavo pisnega deljenja dvomestnih števil z enomestnim 

številom, z ostankom. Najprej smo si pogledali primer brez ostanka, nato z ostankom. 

Poudarjala sem, da je pomembno, da pred računanjem ocenimo količnik. Učencem sem 

nazorno korak za korakom pokazala krajši in daljši način s podpisovanjem delnih zmnoţkov, 

vendar sem jih spodbudila, da uporabljamo krajšega. Na koncu učne ure so učenci pisali 

sprotno preverjanje znanja 2 (8 računov), s katerim sem preverila, kako so usvojili postopek 

pisnega deljenja.  

Četrto učno uro smo v uvodni motivaciji ponovili poštevanko, saj so nekateri učenci imeli še 

vedno teţave. Sledilo je reševanje nekaj primerov na tablo, potem pa sem učence razdelila v 

skupine, kjer so igrali dejavnost domine. Na koncu so pisali sprotno preverjanje znanja 3, ki 

so mi ga oddali v pregled. 

Peto učno uro smo naredili analizo sprotnega preverjanja znanja 3, ki sem ga pregledala. 

Učence sem opozorila na napake: nepravilno podpisovanje, neznanje poštevanke. Z učenci 

smo skupaj pred tablo reševali račune. Ob tem pa sem ţelela, da učenci računajo na glas, da 

spremljam njihov korak za korakom, saj sem tako dobila vpogled, kje se posameznemu 

učencu »zatakne«. Ko so učenci naleteli na teţavo, smo jo skupaj rešili. Za učence, ki so bili 

hitrejši, sem imela pripravljene dodatne zadolţitve.  

Pri šesti učni uri smo del učne ure namenili preizkušanju igre zadeni tarčo, ki se je učencem 

zdela zelo zanimiva, zabavna, razigrana, poučna, saj je niso ţeleli prenehati igrati. Med 

opazovanjem učencev sem ugotovila, da so imeli učenci teţave z zadevanjem pravilnega 

polja. Kljub mojemu nasvetu, kako naj mečejo, so nekateri imeli teţave, zato sem med samo 

igro spremenila navodila, da se v primeru, če se »plastelin« odbije od ustreznega polja in 

konča v napačnem, vseeno šteje, da so zadeli polje, vendar se je moral odbiti iz polja, ki so ga 

ţeleli zadeti. Ko sem prilagodila igro, je učencem šlo veliko bolje. Med igranjem so uţivali, 

se spodbujali med seboj. Ugotovila sem, da imajo učenci teţave pri poslušanju navodil. Kljub 

temu da sem jim navodila jasno povedala in da so razlago posameznih znakov imeli zapisano 

v legendi, so še vedno prišli spraševati, kaj pomenijo določeni znaki. 
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Slika 8: Učenci med igranjem igre zadeni tarčo 

Pri sedmi učni uri smo začeli z obravnavo deljenja trimestnih števil. Ponovili smo postopek in 

ob tem ponavljali, na kaj moramo biti pozorni. Učenci so reševali račune na tabli, in sicer so 

glasno računali. Ob teţavi smo skupaj iskali rešitev. Na koncu so pisali sprotno preverjanje 

znanja 4 (Priloga 3), da sem videla, koliko jih ima še teţave in če v naslednji uri še naredimo 

nekaj primerov skupaj.  

Pri osmi uri smo za začetek igrali dejavnost sestavljanka. Učence sem razdelila v skupine, 

kjer so reševali račune. Če so bili računi pravilno rešeni, so dobili sliko. Učenci so znali deliti, 

le učenci, ki so pri matematiki manj uspešni, so imeli še nekaj teţav. Sledilo je igranje 

didaktične igre štirka. Pred pričetkom igranja igre sem učence razdelila v skupine. Podajanje 

navodil so učenci spremljali z veliko pozornostjo. Navodila so bila podana jasno, nazorno. 

Sam potek igre sem učencem za laţjo predstavo tudi demonstrirala. Igra štirka je poleg 

utrjevanja pisnega deljenja pri učencih spodbudila, da so uporabljali strategijo, kam postaviti 

ţeton, da bodo čim prej dobili štiri v vrsto. Prav tako so morali dobro razmisliti, kdaj bodo 

uporabili posebne karte. Nekatere skupine so zelo hitro dobile zmagovalce, druge ne. Ta igra 

je učencem omogočala, da so sami sebe preverili, ali so pravilno izračunali račun. V primeru, 

da račun ni bil pravilno izračunan, dobljenega rezultata ni bilo na igralni plošči. 

   

Slika 9: Učenci med igranjem igre štirka 
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Slika 10: Igranje igre štirka 

Deveto šolsko uro smo obravnavali trimestna števila, kjer je števka deljenca manjša od 

delitelja. Poudarek smo dali mešanim računom (125 : 3, 547 : 2, 230 : 4, 701 : 7 itd.), da smo 

videli, če učenci vidijo, kdaj je treba vzeti prvi dve števki. Učenci so hodili k tabli in glasno 

reševali račune. Ob tem pa nismo pozabili tudi na preizkus. Na koncu šolske ure so učenci 

pisali še sprotno preverjanje znanja 5 (Priloga 6).  

Pri deseti uri smo narediti analizo sprotnega preverjanja znanja 5, učence sem opozorila na 

napake. Še enkrat smo si pogledali, kdaj vzamemo prvi dve števki in kdaj eno, saj so nekateri 

imeli teţave, kdaj ne smemo pozabiti na število 0 v deljencu. Sledila je še obravnava pisnega 

deljenja štirimestnih števil, nato pa igranje igre gradim si kmetijo, ki je bila učencem zelo 

všeč, saj so izrazili zanimanje za ponovno igranje. Igra je bila učencem zabavna, zanimiva, 

poučna … Vsi so uţivali, se smejali ob različnih nalogah (pantomima, risanje …). Všeč jim je 

bilo, da so z računanjem sluţili denar, da so si lahko kupili ţivali in zgradili kmetijo. Med 

igranjem igre so vsi med seboj sodelovali in upoštevali navodila. Niso imeli večjih teţav, tako 

da so bili vsi aktivni. Čutiti pa je bilo tudi malo tekmovalnosti med igralci, in sicer se je ta 

tekmovalnost kazala v tem, kdo bo prej kupil ţival, zasluţil več denarja.  

      

Slika 11: Učenci med igranjem igre gradim si kmetijo 
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Slika 12: Igranje igre gradim si kmetijo  

Pri enajsti učni uri smo obravnavali deljenje z večkratniki števila 10. Učenci niso imeli večjih 

teţav. Sledilo je igranje igre twistajmo hitro računanje. Učenci so bili mnenja, da je igra 

zabavna, a tudi malo zapletena, in sicer zato, ker so se morali premikati po igralni plošči in 

prestopati z ene barve na drugo. Učenci so bili ob igranju te igre »smešni«, ker so zavzemali 

različne nerodne poloţaje in se med seboj prepletali. Znotraj posamezne skupine so dobro 

sodelovali in se med seboj spodbujali. Navodila so dosledno upoštevali, tako da niso imeli 

večjih teţav. Opazila sem le, da so nekateri učenci imeli teţave pri nalogi, ki je zahtevala, da 

so drug drugemu sami sestavljali račun.  

  

Slika 13: Učenci med igranjem igre twistajmo hitro računanje 
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Slika 14: Igranje igre twistajmo hitro računanje  

Dvanajsta učna ura je bila namenjena igranju igre gradim si kmetijo, ker so jo učenci ţeleli 

ponovno igrati, in pisanju sprotnega preverjanja znanja 6 (Priloga 7), s katerim smo ponovili 

celotno učno snov.  

Trinajsta učna ura je bila namenjena ponovitvi celotne učne snovi. To smo naredili z igranjem 

didaktičnih iger sprehod po ţivalskem vrtu ter gor in dol, ki sta vsebovali enake naloge in 

račune. Razlikovali sta se le v estetiki igralne plošče in v pravilih igre. Učenci so bili 

razdeljeni na polovico. Ena polovica učencev je igrala igro sprehod po ţivalskem vrtu, druga 

pa igro gor in dol. Katero igro je igral posamezni učenec, smo določili z ţrebanjem. 

Komentarji učencev so bili, da sta bili zanimivi, zabavni igri, da so jim bili všeč računi, da sta 

bili dobri igri, ki bi si ju ţeleli še igrati. Ker sta bili igri učencem poznani, ni bilo potrebnih 

dodatnih pojasnil, le razlaga novih oziroma dodanih elementov (kolo sreče, legenda …). 

Navodila so učenci razumeli in jih dosledno upoštevali. Pri računanju so bili uspešni, če je 

kdo potreboval pomoč, so si med seboj pomagali. Prav tako so drug drugemu preverjali 

rešitve. Pri igri sprehod po ţivalskem vrtu je učence najbolj pritegnilo in vzbudilo njihovo 

radovednost vrtenje kolesa sreče.  

Opomba: vse igre so bile prilagojene razvojni stopnji učencev. Igralne plošče in vsi elementi 

posamezne igre so bili izdelani sistematično in estetsko privlačno. Vsaka igra je vsebovala 

tudi rešitve, da so učenci lahko sproti preverjali pravilnost rešitev Po zaključku posamezne 

igre sem učencem posredovala povratne informacije glede znanja, pogovorili smo se o 

posamezni igri. Učence sem dobro vodila, podajala razumljiva, kratka navodila in po potrebi 

tudi potek igre demonstrirala. Menim, da so vse igre učence motivirale in jim vzbudile 

radovednost za igranje. 
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Slika 15: Učenci med igranjem igre sprehod po ţivalskem vrtu  

  

 

Slika 16: Učenci med igranjem igre gor in dol 

Zadnja učna ura je bila namenjena pisanju zaključnega preverjanja znanja (Priloga 8).  
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4.5.2 Evalvacija diferenciacij pri vključevanju iger v učni pristop 

Pri načrtovanju diferenciacije sem se posluţevala notranje ali didaktične diferenciacije. 

Prilagajala sem didaktične pripomočke (manjša igralna plošča z manj računi …), teţavnost 

nalog in količino (manj igralnih kartic …). Oblikovala sem homogene in heterogene skupine, 

odvisno od igre.  

Pri prvi igri zadeni tarčo sem oblikovala heterogene skupine. Pri podajanju navodil sem 

učencem jasno povedala, da lahko učenci, ki vedo in precenijo, da jim deljenje povzroča 

teţave, predhodno izţrebajo kartico z nalogo in jo »v miru« rešijo. V tarčo lahko ciljajo šele, 

ko so na vrsti. Medtem ko drugi učenci lahko vzamejo kartico z nalogo šele, ko so na vrsti. 

Med opazovanjem poteka igre sem ugotovila, da učenci diferenciacije ne upoštevajo. Vsi so 

predhodno reševali naloge. Menim, da bi bila diferenciacija bolj učinkovita in kakovostna, če 

bi oblikovala homogeno skupino učencev. Pri naslednji igri štirka sem oblikovala homogeno 

skupino otrok. Učenci z učnimi teţavami so bili ena skupina, za katero sem diferencirala 

didaktične pripomočke in količino. Zanje sem imela pripravljeno igralno ploščo z manj polji 

in manjšim številom kartic z nalogami. Vem, da pedagogi opozarjajo, da učencev s teţavami 

ni dobro »izločiti« od ostalih učencev, ker se zelo kmalu lahko sproţi izločanje teh učencev iz 

skupine, na ta način učenci niso deleţni pomoči ostalih učencev. Diferenciacija je bila 

uspešna, učenci so med igranjem uţivali, si vzeli čas pri reševanju, med seboj so si učenci 

zelo dobro pomagali, če se je kdo kje zmotil, ga je sošolec/sošolka opozoril/-a na napako. Res, 

da so napredovali bolj počasi, a v svojem tempu. V primeru, da so bile teţave, sem jim 

pomagala tudi sama. Pri igri gradim si kmetijo sem prav tako oblikovala homogene skupine, 

saj sem opazila, da je bila ta oblika diferenciacije zelo uspešna. Pri igri nisem spreminjala 

teţavnosti nalog, igralne plošče. Izjema je bila le-ta, da so učenci z učnimi teţavami imeli 

manjše vrednosti denarja (5, 10, 50 …), da so laţje tudi pisno seštevali in odštevali. Tudi pri 

ostalih igrah sem uporabila diferenciacijo, za katero sem ugotovila, da je najbolj učinkovita, 

in sicer da so skupaj učenci, ki imajo teţave, saj so se le tako naučili in jih nobeden ni 

preganjal. Učenci so uţivali in bili tudi oni zmagovalci igre. Poleg diferenciacije deljenja v 

skupine sem diferencirala tudi teţavnost naloge. Vsaka skupina je imela moţnost, da izbira 

med osnovnimi nalogami ali nalogami z zvezdico. Vsak posameznik je sam presodil, kaj bo 

izbral.  
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4.5.3 Analiza preizkusa znanja  

a) Uspešnost na celotnem preizkusu znanja po izvedenem pristopu 

Preizkus znanja je bil točkovan po naslednjem kriteriju:  

 29–26 (5); 

 25,5–22 (4); 

 21,5–18 (3); 

 17,5–14 (2); 

 13–0 (1). 

Kriteriji za posamezno nalogo:  

1. naloga: izračunaj mešane račune: primerov je bilo 11, zato sem za vsak posamezni 

račun štela po 1 točko. 0,5 točke so učenci dobili, če so imeli pravilen rezultat, 

napačen ostanek ali obratno; 

2. naloga: besedilna naloga s terminologijo (količnik, deljenec, delitelj): naloga je bila 

vredna 2 točki, 1 točko so dobili za ustrezno računsko operacijo in pravilno rešen 

račun, drugo točko so dobili za odgovor; 

3. naloga: izračunaj in naredi preizkus: naloga je vsebovala 5 računov in 5 preizkusov, 

zato je bila vredna 10 točk. Za posamezni račun (pisno deljenje, preizkus) sem štela po 

1 točko. 0,5 točke so učenci dobili, če so imeli pravilen rezultat, napačen ostanek ali 

obratno. Nobene točke pa niso dobili, če ni bilo postopka reševanja preizkusa znanja; 

4. naloga: besedilna naloga: naloga je bila vredna 2 točki. 1 točko so dobili za ustrezno 

računsko operacijo in pravilno rešen račun, drugo točko so dobili za odgovor. Prav 

tako so lahko dobili 0,5 točke v primeru, da so imeli napačen ostanek in pravilen 

rezultat ali obratno; 

5. naloga: besedilna naloga s terminologijo: naloga je bila vredna 4 točke. 1 točko so 

dobili za odgovor, 3 točke pa za posamezno računsko operacijo.  

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Ocena Število 

učencev 

Deleţ 

(%) 

Število 

učencev 

Deleţ  

(%) 

5 10 45,5 4 18,2 

4 6 27,3 7 31,8 

3 4 18,2 3 13,6 

2 1 4,5 2 9,1 

1 1 4,5 6 27,3 

 22 100,0 22 100,0 

         Tabela 9: Število in deleţ učencev glede na uspešnost pri končnem preizkusu znanja 

Kot je razvidno iz Tabele 9, je bil eksperimentalni razred uspešnejši pri preizkusu znanja 

kot kontrolni razred. V eksperimentalni skupini je več kot polovica učencev (72,8 %) 

doseglo odlično oziroma prav dobro oceno, medtem ko v kontrolni skupini polovica 

učencev (50 %). V kontrolnem razredu je bilo tudi največ učencev, ki so dosegli 

nezadostno oceno (27,3 %). 
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b) Najpogostejše napake učencev 

 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna skupina 

Napake učencev Št. učencev Št. učencev 

Manjkajoči odgovori pri 

besedilnih nalogah. 

2 8 

Nepravilno podpisovanje števk. 0 7 

Teţave z uporabo matematične 

terminologije: zmnoţek, 

količnik, vsota … v nalogah z 

besedilom. 

5 3 

Pomanjkljiva strategija, ki vodi 

v napačen rezultat (ni vmesnih  

korakov oz. nepravilno 

seštevanje, mnoţenje, kar vodi v 

pravilen rezultat, napačen 

ostanek in obratno). 

(Napake, storjene pri 1 ali 3 

računih) 

11 16 

Preizkus brez postopka. 0 7 

Pisno deljenje brez postopka. 0 1 

Teţave z vmesnim odštevanjem, 

ki vodi v napačen rezultat 

oziroma ostanek. 

(Napake pri 1 ali 2 računih.) 

7 7 

Nedokončani računi (ni ostanka) 0 3 

Teţave z razumevanjem pomena 

števila 0 v deljencu (izpuščanje 

pri delnih količnikih, deljenje 

manjšega ostanka z 

deliteljem …) 

(Napake pri 1, 2 ali 3 računih) 

4 12 

Tabela 10: Število učencev, ki so naredili najpogostejše napake 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila nekatere napake pri pisnem deljenju.  

 

 

       

 

 

Nepravilno podpisovanje 
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Teţave z uporabo matematične terminologije 

Pomanjkljiva strategija 
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Preizkus brez postopka 

Pisno deljenje brez postopka 

Nedokončani računi 

Teţave z vmesnim odštevanjem 
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c) Posebni primeri  

Za pomoč pri analizi posebnih primerov sem se opirala na diplomsko delo Simone Jamšek 

(2011), in sicer Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole. 

Analizirala sem napake učencev. Pozorna sem bila na teţave z nepravilnim podpisovanjem, 

vmesnim mnoţenjem (znanje poštevanke), vmesnim odštevanjem, teţave učencev z 

razumevanjem pomena števila 0 (brez zapisa števila 0 v števki, prepis delnega količnika 0), 

neustrezni ostanki (ostanki so večji od delitelja), teţave z vmesnim ostankom in prepis dveh 

števk pri vmesnem količniku namesto ene števke. V nadaljevanju so posamezne napake 

opisane in prikazane na primeru učencev.  

 

        

Pri delnem količniku se je 

pozabil prepis vmesnega 

ostanka 0, zapis števila 0 v 

količniku. 

Teţave z vmesnim mnoţenjem 

(znanje poštevanke), saj se je 

računalo takole: 10 : 3 = 9;    

10 – 9 = 1. 

Teţave z razumevanjem pomena števila 0 v deljencu 
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Nepravilno podpisovanje 

delnih količnikov je vodilo 

v napačno računanje.  

Brez zapisa števila 0 v delnih količnikih. Pri vmesnem 

ostanku, ki je bil manjši od delitelja, iz deljenca sta se 

prepisali dve števki naenkrat. Računali so 52 : 9 namesto 

5 : 9.  

Pri vmesnem ostanku, ki je bil manjši od delitelja, se je 

ta vzel za ostanek.  

Pri prvih dveh primerih se je pozabilo deliti 2 : 5 in 

posledično se je pozabilo zapisati število 0 v količnik.  

Pri tretjem primeru se je pozabil prepisati delni količnik 

0, tako se je računalo 3 : 6 namesto 30 : 6.  

Teţave s pisnim 

mnoţenjem in 

razumevanjem pomena 

števila 0 kot vmesna 

števka.  
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Nepravilno 

podpisovanje je 

vodilo v napačno 

računanje. 

Teţave z vmesnim 

odštevanjem. 

Napačno računanje 

70 – 63.  

Neustrezen ostanek, ki je 

večji od delitelja. Prav 

tako teţave z znanjem 

poštevanke.  
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Pri prvem primeru je računaje potekalo pravilno, 

napaka je bila narejena pri vmesnem delnem 

količniku 10, ki je bil ostanek. Delni količnik se je 

delil z deliteljem 2, kateremu se je odmislila števka 

0. Tudi drugi primer je enak, samo da kaţe napako 

s poštevanko.  

Zadnji primer prikazuje napako, ko se je vmesni 

delni količnik 9 delil z deliteljem 20. Pri tem se je 

v količnik zapisala števka 0.  
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č) Primerjava preizkusov znanja glede na naloge, ki preverjajo doseganje minimalnih standardov in druge naloge 

Minimalni standardi za 4. razred:  

 učenec deli z ostankom (v okviru poštevanke); 

 učenec pisno deli z enomestnim številom v mnoţici naravnih števil do 1000. 

V Tabelah 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17 so prikazani pravilni, napačni in nepopolni odgovori oziroma rešeni računi glede na naloge, ki so 

preverjale minimalne standarde in druge naloge. Vneseni so podatki, koliko učencev je npr. pravilno rešilo račun 518 : 7 =. Skupno število 

učencev v razredu je bilo 22, vendar je na dan preizkusa manjkal 1 učenec.  

1. naloga: reševanje mešanih računov 

Pri prvi nalogi je učenec lahko dosegel 11 točk. Od teh točk je učenec lahko dosegel 7 točk pri nalogah, ki so preverjale minimalne standarde in 4 

točke pri drugih nalogah.  

Naloge, ki 

preverjajo 

minimalne 

standarde Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Računi Pravilno  %  Napačno  % Nepopolno % Pravilno % Napačno % Nepopolno  % 

518 : 7 =  20 91 2 9 0 0 16 73 6 27 0 0 

409 : 3 =  20 91 2 9 0 0 12 57 7 33 2 10 

752 : 5 =  21 95 1 5 0 0 14 64 7 32 1 5 

1000 : 50 =  16 73 6 27 0 0 14 64 8 36 0 0 

490 : 20 =  9 41 7 32 6 27 12 55 7 32 3 14 

691 : 8 =  19 86 3 14 0 0 13 59 7 32 2 9 

771 : 6 =  20 91 2 9 0 0 17 77 4 18 1 5 

skupaj ( 125 81 23 15 6 4 98 64 46 30 9 6 
Tabela 11: Število in deleţ učencev, ki so dosegli minimalne standarde pri 1. nalogi 
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Druge naloge Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Računi Pravilno  %  Napačno  % Nepopolno % Pravilno % Napačno % Nepopolno  % 

1931 : 4 =  20 91 0 0 2 9 15 68 7 32 0 0 

9952 : 9 = 11 50 9 41 2 9 10 45 6 27 6 27 

9000 : 400 =  1 5 15 68 6 27 8 36 13 59 1 5 

7350 : 6 =  18 82 2 9 2 9 16 73 5 23 1 5 

Skupaj ( 50 57 26 30 12 14 49 56 31 35 8 9 
Tabela 12: Število in deleţ učencev, ki so uspešno rešili druge naloge pri 1. nalogi                             

Opomba: pod nepopolno se je štelo, da je učenec pravilno zapisal rezultat, ostanek pa je bil napačen ali obratno.  

Učenci eksperimentalne skupine so bili uspešnejši pri reševanju nalog, ki so preverjale minimalne standarde, kot učenci kontrolne skupine. 

Največ napak so učenci eksperimentalne skupine naredili pri reševanju računa 490 : 20 =, katerega so uspešneje reševali v kontrolni skupini. Pri 

reševanju drugih nalog pa sta bili obe skupini pribliţno enako uspešni. 

2. naloga: besedilna naloga  

Pri drugi nalogi je učenec lahko dosegel 2 točki. Z eno točko je bil točkovan pravilen odgovor, drugo točko pa je dosegel s pravilno rešenim 

računom.  

Naloge, ki 

preverjajo 

minimalne 

standarde Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Besedilna naloga Pravilno  %  Napačno  % Nepopolno % Pravilno % Napačno % Nepopolno  % 

741 : 8 =  21 95 1 5 0 0 14 64 5 23 3 14 

Skupaj ( 21 95 1 5 0 0 14 64 5 23 3 14 
Tabela 13: Število in deleţ učencev, ki so dosegli minimalne standarde pri 2. nalogi                      

Opomba: pod nepopolno se je štelo, da je učenec pozabil na odgovor.  
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Učenci eksperimentalne skupine so bili uspešnejši pri reševanju besedilne naloge, ki je preverjala minimalne standarde. Le en učenec je nalogo 

rešil napačno. V kontrolni skupini je nalogo pravilno rešilo 14 učencev, 5 učencev napačno.  

3. naloga: računanje računov in preizkus 

Pri tretji nalogi je učenec lahko dosegel 10 točk. Vsak račun in preizkus je bil točkovan z 1 točko. Učenec je lahko dosegel 4 točke za račune, ki 

so preverjali minimalne standarde, in 1 točko za druge naloge. Poleg tega pa si je točko pridobil tudi s pravilno rešenim preizkusom za vsak 

posamezni račun.  

Naloge, ki 

preverjajo 

minimalne 

standarde Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Računi Pravilno  %  Napačno  % Nepopolno % Pravilno % Napačno % Nepopolno  % 

333 : 3 =  22 100 0 0 0 0 21 95 1 5 0 0 

631 : 5 =  22 100 0 0 0 0 19 86 1 5 2 9 

118 : 3 =  19 86 3 14 0 0 16 73 5 23 1 5 

790 : 9 =  19 86 3 14 0 0 12 55 8 36 2 9 

Skupaj ( 82 93 6 7 0 0 68 77 15 17 5 6 
Tabela 14: Število in deleţ učencev, ki so dosegli minimalne standarde pri 3. nalogi 

Druge naloge Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

računi Pravilno  %  Napačno  % Nepopolno % Pravilno % Napačno % Nepopolno  % 

2039 : 5 =  18 82 3 14 1 5 8 36 5 23 9 41 

Skupaj ( 18 82 3 14 1 5 8 36 5 23 9 41 
Tabela 15: Število in deleţ učencev, ki so uspešno rešili druge naloge pri 3. nalogi                       

Opomba: pod nepopolno se je štelo, da ni bilo postopka reševanja preizkusa, napačen rezultat in pravilen ostanek ali obratno. 
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Obe skupini sta bili uspešni pri reševanju 3. naloge. Račun 2039 : 5 = so uspešnejše reševali učenci eksperimentalne skupine. Pravilno ga je 

rešilo 18 učencev in le 3 napačno. V kontrolni skupini ga je pravilno rešilo 8 učencev, 5 učencev pa napačno.  

4. naloga: besedilna naloga 

Pri četrti nalogi je učenec lahko dosegel 2 točki. Ena točka je bila namenjena pravilno rešenemu računi, druga odgovoru.  

Naloge, ki 

preverjajo 

minimalne 

standarde Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Besedilna naloga Pravilno  %  Napačno  % Nepopolno % Pravilno % Napačno % Nepopolno  % 

2700 : 8 = 14 64 4 18 4 18 7 32 13 59 2 9 

Skupaj ( 14 64 4 18 4 18 7 32 13 59 2 9 
Tabela 16: Število in deleţ učencev, ki so dosegli minimalne standarde pri 4. nalogi 

Opomba: pod nepopolno se je štelo, da so učenci pozabili na odgovor, pravilen rezultat in napačen ostanek ali obratno.  

5. naloga: besedilna naloga, vezana na matematični jezik 

Pri peti nalogi je učenec lahko dosegel 4 točke. Za vsak posamezni račun je lahko dobil po 1 točko in 1 točko za odgovor.  

Druge naloge Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

besedilna naloga  Pravilno  %  Napačno  % Nepopolno % Pravilno % Napačno % Nepopolno  % 

231  2 =  14 64 8 36 0 0 9 41 7 32 6 27 

786 : 3 =  18 82 4 18 0 0 17 77 1 5 4 18 

462 – 262 =  14 64 8 36 0 0 12 57 4 19 5 24 

Skupaj ( 46 70 20 30 0 0 38 58 12 18 15 23 
Tabela 17: Število in deleţ učencev, ki so uspešno rešili druge naloge pri 5. nalogi 

Opomba: pod nepopolno se je štelo, da so učenci pozabili na odgovor ali pa so uporabili eno napačno računsko operacijo. Pod nepravilno so se šteli tudi 

učenci, ki so dosegli le 1 točko, saj so uporabili dve napačni računski operaciji.  
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Pri 1. nalogi so učenci reševali 11 mešanih računov, od tega je 7 računov spadalo pod naloge, ki preverjajo minimalne standarde, 4 računi pa 

druge naloge. 81 % učencev eksperimentalne skupine je uspešno rešilo račune, ki spadajo pod minimalne standarde, v kontrolni skupni pa je 

uspešno rešilo 64 % učencev.  57 % učencev eksperimentalne skupine je pravilno rešilo 4 račune, ki spadajo pod druge naloge, v kontrolni pa 

56%. Druga naloga na preizkusu znanja je preverjala reševanje besedilne naloge, ki je spadal po naloge, ki preverjajo minimalne standarde. 

Nalogo je pravilo rešilo 95 % učencev eksperimentalne skupine in 64 % učencev kontrolne skupine. Pri 3. nalogi so učenci reševali račune in 

napravili preizkuse. 4 računu so bili naloge z minimalnimi standardi, 1 račun pa druge naloge. Račune, ki so spadali pod minimalne standarde je 

uspešno rešilo 93 % učencev v eksperimentalni skupini in 77 % učencev v kontrolni skupini. Drugo nalogo pri 3. nalogi je pravilno rešilo 82 % 

eksperimentalne skupine in le 36 % učencev kontrolne skupine. 4. Naloga je bila reševanje besedilne naloge, ki je preverjala minimalne 

standarde. Uspešno jo je rešilo 64 % učencev eksperimentalne skupine in 32 % učencev kontrolne skupine. Zadnja naloga na preizkusu znanja je 

spadala pod druge naloge, saj je preverjala znanje matematičnega jezika. Pravilno jo je rešilo 70 % učencev eksperimentalne skupine in 58 % 

učencev kontrolne skupine. Če povzamemo lahko rečemo, da so bili učenci eksperimentalne skupine bolj uspešnejši pri nalogah, ki so preverjale 

minimalne standarde in drugih nalogah. Nasprotna situacija je bila v kontrolni skupini, kjer učenci niso bili najbolj uspešni.  
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d) Primerjava reševanja nalog med deklicami in dečki v eksperimentalni skupini 

 Deklice Dečki 

Točke, doseţene na 

končnem 

preizkusu znanja 

Število Deleţ (%) Število Deleţ (%) 

29–26 7 50,0 3 37,5 

25,5–22 5 35,7 1 12,5 

21,5–18 2 14,3 2 25,0 

17,5–14 0 0,0 1 12,5 

13–0 0 0,0 1 12,5 

 14 100,0 8 100,0 

Tabela 18: Razlike med dečki in deklicami v doseţenih točkah na končnem preizkusu znanja 

V eksperimentalni skupini so bile pri reševanju nalog na končnem preizkusu znanja 

uspešnejše deklice. Od 14 deklet je 12 deklet doseglo odlično (7) ali prav dobro (5) oceno, 

medtem ko so te ocene dosegli le 4 dečki. Po pregledu končnega preizkusa znanja sem 

ugotovila, da so imeli dečki več teţav s pisnim deljenjem, 3 od 8 dečkov je imelo teţave z 

matematičnim jezikom. Zamenjavali so računske operacije, in sicer namesto mnoţenja so 

uporabili deljenje namesto odštevanja seštevanje. Te teţave je imelo le 5 deklet, ki so 

zamenjale po eno računsko operacijo, in sicer zmnoţek in količnik. Prav tako so imeli dečki 

več teţav pri 1. nalogi, kjer so reševali mešane račune, saj so 4 učenci dosegli 4,5–5,5 točk od 

11 točk. Teţave so imeli z vmesnim odštevanjem, ki je vodilo do napačnega ostanka, in 

računom 490 : 20, medtem ko je večina deklet pri 1. nalogi dosegala 7,5–10 točk. 

4.5.4 Analiza anketnega vprašalnika 

Prvi del anketnega vprašalnika (Priloga 9) je reševalo vseh 43 učencev (4. a in 4. c). V obeh 

razredih sta manjkala učenca.  

1. Učna snov pisno deljenje se mi je zdela zahtevna vsebina. Obkroži en odgovor. 

a) Se popolnima strinjam 
b) Se strinjam 
c) Se ne morem odločiti 
d) Se ne strinjam  
e) Se sploh ne strinjam 

 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Odgovori Število 

odgovorov 

Deleţ odgovorov 

(%) 

Število 

odgovorov 

Deleţ odgovorov 

(%) 

Se popolnoma 

strinjam 

2 9,1 0 0,0 

Se strinjam 9 40,9 5 23,8 

Se ne morem 

odločiti 

5 22,7 4 19,0 

Se ne strinjam 2 9,1 4 19,0 

Se sploh ne 

strinjam 

4 18,2 7 33,3 

Neveljavni 0 0,0 1 4,8 



Druţinec, P. Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne 

šole. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

69 
 

odgovori 

 22 100,0 21 100,0 

Tabela 19: Število in deleţ učencev glede na podane odgovore pri 1. vprašanju 

Mnenje učencev o zahtevnosti pisnega deljenja se med razredoma razlikuje. V 

eksperimentalni skupini je polovica učencev (50 %), ki se popolnoma oziroma strinjajo, da je 

pisno deljenje zahtevna učna snov, medtem ko se v kontrolni skupini s tem strinja le 23,8 % 

učencev. V eksperimentalni skupini se 22,7 % učencev in v kontrolni skupini 19 % učencev 

ne more odločiti o zahtevnosti pisnega deljenja. V kontrolni skupini se večina učencev 

(52,3 %) ne strinja, da je pisno deljenje zahtevna učna snov. Drugačno stanje je v 

eksperimentalni skupini, kjer se 27,3 % učencev ne strinja o zahtevnosti tematike. V kontrolni 

skupini le 1 učenec (4,8 %) ni odgovoril na vprašanje.  

2.  Kaj ti je pri pisnem deljenju povzročalo največ težav? Obkroži dva odgovora.  

a) Poštevanka 

b) Postopek pisnega deljenja 

c) Pravilno podpisovanje števk 

č) Nisem imel/-a težav 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Odgovori Število 

odgovorov 

Deleţ 

odgovorov (%) 

Število 

odgovorov 

Deleţ 

odgovorov (%) 

Poštevanka  2 6,1 3 10,7 

Postopek pisnega 

deljenja 

10 30,3 7 25,0 

Pravilno podpisovanje 

števk  

10 30,3 4 14,3 

Nisem imel/-a teţav 3 9,1 9 32,1 

Neveljavni odgovori 8 24,2 5 17,9 

 33 100,0 28 100,0 

Tabela 20: Število in deleţ učencev glede na učenčevo mnenje, kje so imeli teţave 

Mnenje učencev, kaj jim je povzročalo največ teţav pri pisnem deljenju, se med razredoma 

razlikuje. Največ teţav učencem v eksperimentalni skupini sta povzročala postopek pisnega 

deljenja in pravilno podpisovanje števk, kar predstavlja 30,3 % učencev. Nasprotnega mnenja 

so učenci v kontrolni skupini, kjer so zgolj 4 učenci (14,3 %), ki so ocenili, da so imeli teţave 

pri pravilnem podpisovanju števk, ter 25 % učencev, ki so imeli teţave s postopkom pisnega 

deljenja. V obeh razredih je malo učencev, ki so mnenja, da so imeli teţave s poštevanko, in 

sicer v eksperimentalni skupini sta to 2 učenca (6,1 %) in v kontrolni skupini 3 učenci 

(10,7 %). Največ učencev je v kontrolni skupini ocenilo, da niso imeli teţav, in sicer 32,1 % 

učencev. V eksperimentalni skupini pa so tega mnenja le 3 učenci (9,1 %).  

V eksperimentalni skupini je bilo 8 neveljavnih odgovorov. 6 učencev je obkroţilo, da pri 

pisnem deljenju niso imeli teţav, poleg tega pa so navedli še en razlog, kje so imeli teţave. 

Odgovorov nisem upoštevala zaradi tega, ker učenci niso upoštevali navodil. Učencem sem 

jasno povedala, da v primeru, če obkroţijo odgovor nisem imel/-a teţav, ne potrebujejo 

obkroţiti še enega odgovora, tako kot piše v navodilih. Če si obkroţil, da nisi imel/-a teţav, 
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pomeni, da si pisno deljenje »obvladal«. 2 učenca pa sta obkroţila zgolj en odgovor, ki ni bil 

nisem imel/-a teţav.  

V kontrolni skupini je bilo 17,9 % neveljavnih odgovorov. Vsi ti neveljavni odgovori so bili, 

ker učenci niso obkroţili dveh odgovorov, tako kot je bilo zahtevano. 

3. Kako bi si želel/-a utrjevati pisno deljenje? Obkroži en odgovor.  

a) Z nalogami na učnem listu  

b) Z igranjem različnih iger 

c) Z reševanjem nalog iz delovnega zvezka in učbenika  

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Odgovori Število 

odgovorov 

Deleţ 

odgovorov (%) 

Število 

odgovorov 

Deleţ 

odgovorov (%) 

Z nalogami na učnem 

listu 

3 13,6 2 9,5 

Z igranjem različnih 

iger 

11 50,0 15 71,4 

Z reševanjem nalog iz 

DZ, DU 

7 31,8 3 14,3 

Neveljavni odgovori 1 4,5 1 4,8 

 22 100,0 21 100,0 

Tabela 21: Število in deleţ učencev glede na podane odgovore pri 3. vprašanju 

Mnenje, kako bi si učenci ţeleli utrjevati svoje znanje, se med razredoma bistveno ne 

razlikuje. V eksperimentalni skupini si polovica učencev (50 %), v kontrolni skupini pa 15 

učencev (71,4 %) ţeli svoje znanje utrjevati z igranjem različnih iger. 7 (31,8 %) učencev si v 

eksperimentalni skupini ţeli utrjevanja z reševanjem nalog v delovnem učbeniku in zvezku, 

13,6 % pa z nalogami na učnem listu. Prav tako si 3 učenci v kontrolni skupini ţelijo 

utrjevanja z reševanjem nalog v delovnem učbeniku, 9,5 % pa z nalogami na učnem listu. V 

obeh razredih je en neveljaven odgovor, saj učenca nista odgovorila na vprašanje.  

4. Kako si najraje utrjeval/-a pisno deljenje? Obkroži en odgovor.  

a) Z reševanjem nalog iz delovnega zvezka in učbenika 

b) Z reševanjem nalog na učnih listih 

c) Z igranjem različnih iger 

č) Nič od naštetega 

d) Drugo: ______________________________ 
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 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Odgovori Število 

odgovorov 

Deleţ 

odgovorov 

(%) 

Število 

odgovorov 

Deleţ 

odgovorov 

(%) 

Z reševanjem nalog iz 

DZ, DU 

3 13,6 6 28,6 

Z reševanjem nalog na 

učnih listih 

5 22,7 7 33,3 

Z igranjem različnih 

iger 

14 63,6 2 9,5 

Nič od naštetega 0 0,0 4 19,0 

Drugo 0 0,0 1 4,8 

Neveljavni odgovori 0 0,0 1 4,8 

 22 100,0 21 100,0 

Tabela 22: Število in deleţ učencev glede na podane odgovore pri 4. vprašanju 

Mnenje učencev, kako so najraje utrjevali svoje znanje, se med razredoma bistveno razlikuje. 

V eksperimentalni skupini je večina učencev (63,6 %) najraje utrjevala svoje znanje z 

igranjem različnih iger, medtem ko je večina učencev (61,9 %) v kontrolni skupini svoje 

znanje najraje utrjevala z reševanjem nalog v delovnem zvezku, učbeniku ali na učnih listih. 

V eksperimentalni skupini je 36,3 % učencev svoje znanje najraje utrjevalo z reševanjem 

nalog v delovnem zvezku, na učnih listih. V kontrolni skupini 4 učencem (19 %) ni bil všeč 

noben način utrjevanja znanja, 1 učenec ni obkroţil odgovora.  

Drugi del anketnega vprašalnika so reševali le učenci eksperimentalne skupine, v katerem 

smo v učni pristop vključili didaktične igre za utrjevanje naučenega.  

5. Katere igre so ti bile najbolj všeč? Izberi 3, ki so ti bile všeč.  

a) Zadeni tarčo 

b) Štirka 

c) Gradim si kmetijo 

č) Twistajmo hitro računanje 

d) Sprehod po živalskem vrtu  

e) Gor in dol  

Zakaj so ti bile izbrane igre všeč?  

__________________________________________________________________________________ 
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 Tabela 23: Število in deleţ učencev glede na priljubljenost didaktičnih iger 

Najbolj priljubljena igra med učenci eksperimentalne skupine je gradim si kmetijo (27,3 %). Z 

18,2 % je sledila igra zadeni tarčo. Na tretjem mestu po priljubljenosti iger sta igri sprehod po 

ţivalskem vrtu ter gor, dol, ki sta dobili enako število glasov. Med svoje tri najboljše igre jih 

je uvrstilo 9 učencev, kar je 16,4 %. Sledila je igra twistajmo hitro računanje, katero je med 

svoje najboljše igre uvrstilo 7 učencev, kar ponazarja 12,7 %. Najmanj priljubljena igra je 

štirka (1,8 %). 

Neveljavni glasovi so bili 4 (7,3 %). Dva izmed učencev sta obkroţila zgolj en odgovor ali le 

dva. Trije učenci pa so obkroţili vse moţne odgovore in jih razvrstili po poljubnosti od 1 

do 5.  

V Tabeli 24 so navedeni razlogi učencev, zakaj so jim bile izbrane igre všeč 

Igra Razlogi 

Zadeni tarčo  »Igra je dobra in je vključevala 

veliko računov.« 

 »Zabavna igra.« 

 »Najboljša, ker si moral računati, 

nato pa ciljati tarčo.« 

 »Všeč, ker si moral ciljati posamezna 

polja.« 

Štirka  »Ker sem se naučila zelo dobro 

deliti.« 

 »Miselna igra.« 

Gradim si kmetijo   »Moral sem računati, da sem si lahko 

kupil ţivali, in si graditi kmetijo.« 

 »Igra je dobra, zanimiva, zabavna.« 

 »Všeč, ker sem moral kupovati 

različne stvari.« 

 »Igra mi je bila všeč, ker je 

vsebovala veliko računov.« 

 »Všeč mi je bila, ker je vključevala 

različne kartice presenečenja.« 

 »Ker je bila podobna igri 

Odgovori Število 

odgovorov 

Deleţ 

odgovorov (%) 

Zadeni tarčo 10 18,2 

Štirka 1 1,8 

Gradim si kmetijo 15 27,3 

Twistajmo hitro 

računanje 

7 12,7 

Sprehod po ţivalskem 

vrtu 

9 16,4 

Gor in dol 9 16,4 

Neveljavni odgovori 4 7,3 

 55 100,0 
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Monopoly.«  

Twistajmo hitro računanje  »Ker si moral računati in se spretno 

premikati.« 

 Všeč, ker si se lahko premikal in 

računal.« 

 »Zelo dobra igra.« 

 »Smešna igra.«  

 »Všeč mi je bila, ker si moral hitro 

računati.«  

Sprehod po ţivalskem vrtu  »Všeč, ker smo morali računati in 

vrteti kolo sreče.«  

 »Ker sem se ob igri veliko naučila.« 

 »Dobra, uţivala sem ob igranju.«  

 »Zabavna igra.«  

 Všeč mi je bila, ker so bile na 

posameznem polju zelo dobre 

naloge.«  

 »Všeč mi je bila tematika igre.«  

Gor in dol   »Zanimiva igra.«  

 »Zabavna.«  

 »Všeč mi je bila, zato ker so te polja 

»odpeljala« gor, dol, naprej, nazaj.« 
Tabela 24: Komentarji učencev o posamezni didaktični igri 

6. Ali se ti je zdela katera izmed iger preveč zahtevna? Katera in zakaj?  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Tabela 25: Število in deleţ učencev glede teţavnosti iger 

Večini učencev (63,6 %) se nobena igra ni zdela preteţka. Nekaterim učencem pa so se 

nekatere igre zdele prezahtevne. Te igre so: gradim si kmetijo (13,6 %), zadeni tarčo (9,1 %) 

ter gor in dol, sprehod po ţivalskem vrtu (4,5 %). Zahtevnost igre so učenci ocenili takole:  

 »Zadeni tarčo, ker nisem uspel zadeti pravega polja.«  

 »Sprehod po ţivalskem vrtu, ker sem velikokrat zavrtel koli sreče in dobil papigo, 

raco.« 

 »Gor in dol, ker sem moral izračunati rezultat.«  

Odgovori Število 

odgovorov 

Deleţ 

odgovorov (%) 

Nobena igra 14 63,6 

Sprehod po ţivalskem 

vrtu 

1 4,5 

Zadeni tarčo 2 9,1 

Gradim si kmetijo 3 13,6 

Gor, dol 1 4,5 

Neveljavni odgovori 1 4,5 

 22 100,0 
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 »Gradim si kmetijo, zato ker si moral računati, poslušati …« 

Neveljaven odgovor je bil 1 (4,5 %). Učenec ni odgovoril na zastavljeno vprašanje.  

7. Ali pri pouku, kdaj uporabljate igre kot sredstvo za utrjevanje znanja?  

  DA    NE  

Če je odgovor DA, katere igre uporabljate?  

__________________________________________________________________________________ 

 

Graf 1: Deleţ učencev glede na njihovo ocenitev o uporabi didaktičnih iger pri pouku 

Polovica učencev (50 %) pravi, da pri pouku ne uporabljajo igre kot metodo utrjevanja 

znanja, 45 % učencev pa pravi, da igre uporabljajo. En učenec ni podal svojega odgovora. 

Razlogi, ki so privedli do »napačnih« rezultatov, so, da so učenci, ki so obkroţili, da pri 

pouku uporabljajo igro, navajali igre, ki smo se jih igrali skupaj. Prišlo je do napačnega 

razumevanja vprašanja. 

8. Ali bi si želel/-a, da bi pri pouku več uporabljali igre za utrjevanje znanja?  

  DA     NE  

 

Graf 2: Deleţ učencev glede njihovih ţelja o uporabi didaktičnih iger 

19 učencev (86 %) si ţeli, da bi učiteljica pri pouku več uporabljala didaktično igro za 

utrjevanje znanja, 3 učenci (14 %) pa si tega ne ţelijo. 

 

DA 

45% NE 

50% 

Neveljavni 

odgovori 

5% 

DA 

86 % 

NE 

14 % 
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9. Kako pogosto bi si želel/-a, da bi pri pouku uporabili igre za utrjevanje znanja?  

a) Vsak dan  

b) Enkrat na teden  

c) Enkrat na mesec 

č) Kadar imam težave pri učni snovi 

d) Nikoli 

 

 

 

 

        

 

                   

Tabela 26: Število in deleţ učencev glede na pogostost uporabe igre kot način utrjevanja znanja 

10 učencev (45,5 %) si ţeli, da bi se igre uporabljale vsakodnevno pri utrjevanju znanja, 

9 učencev (40,5 %) pa enkrat tedensko. En učenec bi si igre ţelel uporabljati enkrat na mesec, 

2 učenca (9,1 %) pa le, kadar imata teţave pri učni snovi.  

10. Obkroži, v kolikšni meri se strinjaš s trditvami.  

Zadnja naloga na anketnem vprašalniku (Priloga 9) se je navezovala na strinjanje učencev na 

dane trditve. Trditve so se navezovale na didaktične igre, in sicer na podajanje navodil, 

motivacijo, ţeljo po ponovnem igranju itd. Rezultati so predstavljeni v Tabeli 27. 

 

 

 

Odgovori Število 

glasov 

Deleţ glasov 

(%) 

Vsak dan  10 45,5 

Enkrat na teden  9 40,9 

Enkrat na mesec 1 4,5 

Kadar imam teţave  2 9,1 

Nikoli 0 0,0 

Neveljavni odgovori 0 0,0 

 22 100,0 
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Tabela 27: Število in deleţ učencev glede strinjanja z danimi trditvami 

Večina učencev (95,4 %) se popolnoma ali pa se strinja, da so prek iger utrdili svoje znanje o pisnem deljenju. Le en učenec se za dano trditev ni 

mogel odločiti. 54,6 % učencev se strinja oziroma se popolnoma strinja, da so jih igre motivirale za učenje, 13,6 % učencev se s tem ne strinja. 5 

učencev pa se za dano trditev ne more odločiti. Večina učencev (95,4 %, 90,9 %, 90,9 %, 95,5 %) se strinja, popolnoma strinja z naslednjimi 

trditvami: utrjevanje znanja prek različnih iger se mi je zdelo zanimivo in zabavno, pri pouku bi si ţelel/-a več iger, s katerimi bi utrjeval/-a svoje 

znanje, menim, da igre pripomorejo k izboljšanju znanja, pri igrah mi je bilo všeč, da so bile poučne, da so vsebovale različna presenečenja in 

ovire. Vsi učenci so mnenja, da so bila navodila podana razumljivo in da igre niso bile dolgočasne. Igro zadeni tarčo si ponovno ţeli igrati 

81,8 % učencev, 3 učenci se ne morejo odločiti in en učenec si je ne ţeli igrati. Igro štirko ţeli ponovno igrati 68,2 % učencev, 1 učenec se ne 

more odločiti, 9,0 % si je ne ţeli igrati. 4 učenci pa na dano trditev niso odgovorili. Večina učencev (19) si ţeli ponovno igrati gradim si kmetijo, 

1 učenec se ne more odločiti. Prav tako pa 2 učenca nista podala svojega mnenja. 14 učencev si ţeli ponovno igrati igri twistajmo hitro računanje 

in sprehod po ţivalskem vrtu. Igre twistajmo hitro računanje si ne ţelijo igrati 3 učenci, 2 se ne moreta odločiti in 3 niso podali svojega mnenja. 

Igre sprehod po ţivalskem vrtu ne ţeli igrati 1 učenec, 3 se ne morejo odločiti in 4 niso podali odgovora. Igro gor in dol si ponovno ţeli igrati 

59,1 % učencev, 4,5 % se ne more odločiti ali pa ne ţeli ponovitve. 27,3 % učencev pa ni podalo svojega odgovora. 

Odgovori Št. glasov Deleţ (%) Št. glasov Deleţ (%) Št. glasov Deleţ (%) Št. glasov Deleţ (%) Št. glasov Deleţ (%) Št. glasov Deleţ (%) Št. vseh glasov Deleţ (%)

Prek iger sem utrdil/-a svoje znanje o pisnem deljenju. 14 63,6 7 31,8 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 100,0

Igre so me motivirale za učenje o pisnem deljenju. 6 27,3 6 27,3 5 22,7 2 9,1 1 4,5 2 9,1 22 100,0

Utrjevanje znanja prek različnih iger se mi je zdelo zanimivo in zabavno. 18 81,8 3 13,6 0 0,0 1 4,5 0 0,0 0 0,0 22 100,0

Navodila  igre so bila podana razumljivo. 13 59,1 9 40,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 100,0

Pri pouku bi si ţelel/-a več iger, s katerimi bi utrjeval/-a svoje znanje. 11 50,0 9 40,9 1 4,5 1 4,5 0 0,0 0 0,0 22 100,0

Menim, da igre pripomorejo k izboljšanju mojega znanja. 11 50,0 9 40,9 2 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 100,0

Igre so se mi zdele dolgočasne. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13,6 19 86,4 0 0,0 22 100,0

Pri igrah mi je bilo všeč, da so bile poučne, da so vsebovale različna presenečenja in ovire. 17 77,3 4 18,2 0 0,0 1 4,5 0 0,0 0 0,0 22 100,0

Igro zadeni tarča bi si ţelel/-a ponovno igrati. 11 50,0 7 31,8 3 13,6 1 4,5 0 0,0 0 0,0 22 100,0

Igro štirka bi si ţelel/-a ponovno igrati. 9 40,9 6 27,3 1 4,5 1 4,5 1 4,5 4 18,2 22 100,0

Igro gradim si kmetijo bi si ţelel/-a ponovno igrati. 15 68,2 4 18,2 1 4,5 0 0,0 0 0,0 2 9,1 22 100,0

Igro twistajmo hitro računanje bi si ţelel/-a ponovno igrati. 10 45,5 4 18,2 2 9,1 2 9,1 1 4,5 3 13,6 22 100,0

Igro sprehod po ţivalskem vrtu bi si ţelel/-a ponovno igrati. 11 50,0 3 13,6 3 13,6 1 4,5 0 0,0 4 18,2 22 100,0

Igro gor in dol bi si ţelel/-a ponovno igrati. 6 27,3 7 31,8 1 4,5 1 4,5 1 4,5 6 27,3 22 100,0

åNeveljavni odgovoriSe sploh ne strinjamSe popolnoma strinjam Se strinjam Se ne morem odločiti Se ne strinjam 



Druţinec, P. Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne 

šole. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

77 
 

4.5.5 Povzetek ugotovitev 

Pri raziskovanju sem si zastavila naslednja raziskovana vprašanja: Kako učenci napredujejo v 

znanju pisnega deljenja med izvajanjem učnega pristopa? Kako uspešni bodo učenci 

eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno skupino po izvedenem učnem pristopu? 

Kakšna so stališča učencev eksperimentalne skupine glede uporabe didaktičnih iger pri 

obravnavi pisnega deljenja? Kako učinkovita je diferenciacija znotraj učnega pristopa v 

eksperimentalni skupini? Ali obstajajo razlike v znanju iz pisnega deljenja med dečki in 

deklicami v eksperimentalni skupini po izvedenem učnem pristopu? V nadaljevanju podajam 

odgovore na vprašanja na osnovi analize dela v razredu, uporabe didaktičnih iger ter z njimi 

povezano diferenciacijo v razredu, analize sprotnega spremljanja učenčevega napredka in 

končnega preizkusa.  

1. Kako uspešni bodo učenci eksperimentalne skupine v primerjavi s kontrolno 

skupino po izvedenem učnem pristopu? 

Z raziskavo sem potrdila, da so bili učenci eksperimentalne skupine uspešnejši kot učenci 

kontrolne skupine. Učenci eksperimentalne skupine so v povprečju dosegli 23,6 točke 

(63,8 %), medtem ko učenci kontrolne skupine 18,5 točke (81,4 %). Razlika med uspehom pri 

končnem preizkusu znanja med skupinama je bila velika, in sicer 17,6 %. Najpogostejše 

napake, ki so jih delali učenci v kontrolni skupini, so nepravilno podpisovanje, slabo znanje 

poštevanke, zamenjava računskih operacij.  

2. Kakšna so stališča učencev eksperimentalne skupine glede uporabe didaktičnih 

iger pri obravnavi pisnega deljenja? 

Z anketnim vprašalnikom sem ugotavljala stališča učencev do uporabe didaktičnih iger. 

Ugotovila sem, da si večina učencev (86 %) ţeli, da bi se v pouk vključevale didaktične igre, 

in sicer 45 % vsak dan in 40,9 % vsaj enkrat tedensko. Prav tako so učenci mnenja, da so prek 

didaktičnih iger utrdili svoje znanje, so jih igre motivirale za nadaljnje delo, se je njihovo 

znanje pisnega deljenja izboljšalo in da jim je uporaba didaktičnih iger zabaven in zanimiv 

način utrjevanja znanja. Med predstavljenimi in uporabljenimi didaktičnim igrami so bile 

učencem najbolj všeč igre gradim si kmetijo, zadeni tarčo, sprehod po ţivalskem vrtu ter gor 

in dol.  

Z raziskavo sem prišla do ugotovitve, da si učenci ţelijo uporabe didaktičnih iger pri pouku, 

ker se jim njihova uporaba zdi zanimiva, zabavna, se ob njih več naučijo, zapomnijo.  

3. Kako učinkovita je diferenciacija znotraj učnega pristopa v eksperimentalni 

skupini?  

Menim, da je bila diferenciacija znotraj učnega pristopa učinkovita. Učenci, ki so imeli od 

samega začetka teţave (slabo predznanje poštevanke, nepravilno podpisovanje, teţave z 

deljenjem), so bili na končnem preizkusu uspešni. Dosegli so naslednje točke: 16,5, 21, 23, 

12,5.  

Diferenciacijo sem vključevala pri didaktičnih igrah, in sicer sem diferencirala naloge, 

oblikovala homogene skupine učencev. Diferenciacijo sem vključevala tudi med samim 

poukom, in sicer sem imela pripravljene različne dodatne naloge za učence, ki so bili 

»hitrejši«. Prav tako sem izvajala dopolnilni pouk s posameznimi učenci. Na dopolnilnem 

pouku smo z učenci ponovili oziroma dodatno razloţili učno snov, utrjevali znanje, izvajali 

različne dejavnosti (igranje didaktičnih iger), ponovili korake pisnega deljenja, 

poštevanke itd.  
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4. Ali obstajajo razlike v znanju iz pisnega deljenja med dečki in deklicami v 

eksperimentalni skupini po izvedenem učnem pristopu?  

V eksperimentalni skupini obstajajo razlike v znanju pisnega deljenja. Pri reševanju nalog na 

preizkusu znanja so bile uspešnejše deklice. Od 14 deklet je kar 12 deklet (95,7 %) doseglo 

odlično ali prav dobro oceno. Pri dečkih pa so odlično oziroma prav dobro oceno dosegli le 4 

(50,0 %) dečki od 8. Najpogostejše napake, ki jo jih imeli dečki, so bile teţave z 

matematičnim jezikom, vmesnim odštevanjem.  
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5. Kako učenci napredujejo v znanju pisnega deljenja med izvajanjem učnega pristopa? 

 

Tabela 28: Prikaz napredovanja učencev pri posameznih sprotnih preverjanjih znanja in končnem preverjanju znanja                   

Opomba: / pomeni, da učenec ni bil prisoten pri pouku, * pomeni učence, ki so najpogosteje imeli učne težave. 

V Tabeli 28 so učenci razdeljeni glede na oceno doseţeno pri končnem preverjanju znanja iz pisnega deljenja. Učenci od 1 do 10 so tisti, ki so 

dosegli odlično oceno. Od 11 do 16 so učenci, ki so dosegli prav dobro oceno, od 17 do 20 so učenci z dobro oceno, 21 je učenec z nezadostno 

oceno, 22 učenec, ki je dosegel zadostno oceno. 23 je učenec, ki ni bil prisoten pri večini sprotnih preverjanjih znanja in pri končnem preverjanju 

Sprotno 

preverjanje 

znanja 1: 

poštevanka 

Sprotno 

preverjanje 

znanja 2: pisno 

deljenje 

dvomestnih 

števil

Sprotno 

preverjanje 

znanja 3: pisno 

deljenje 

dvomestnih 

števil, deljenje z 

ostankom

Sprotno 

preverjanje 

znanja 4: pisno 

deljenje 

trimestnih 

števil

Sprotno 

preverjanje 

znanja 5: pisno 

deljenje 

trimestnih 

števil 

Sprotno 

preverjanje 

znanja 6: 

ponovitev 

vsega 

Končni 

preizkus znanja

Točke na vseh 

sprotnih 

preverjanjih 

znanja in 

končnem testu

(skupaj 10 točk) % (skupaj 8 točk) % (skupaj 16 točk) % (skupaj 5 točk) % (skupaj 14 točk) % (skupaj 24 točk) % (skupaj 29 točk) %
(skupaj 106 

točk)

1 10 100,0 4 50,0 11 68,8 3 60,0 12 85,7 20 83,3 28 96,6 88 83,0

2 10 100,0 2 25,0 6 37,5 4 80,0 13 92,9 18 75,0 28 96,6 81 76,4

3 9 90,0 8 100,0 15 93,8 5 100,0 14 100,0 22 91,7 28 96,6 101 95,3

4 4 40,0 7 87,5 12 75,0 / / 11 78,6 24 100,0 28 96,6 86 81,1

5 9 90,0 1 12,5 15 93,8 5 100,0 14 100,0 20 83,3 27 93,1 91 85,8

6 10 100,0 8 100,0 16 100,0 5 100,0 14 100,0 24 100,0 26,5 91,4 103,5 97,6

7 9 90,0 7 87,5 16 100,0 5 100,0 14 100,0 20 83,3 26 89,7 97 91,5

8 9 90,0 8 100,0 14 87,5 5 100,0 12 85,7 21 87,5 26 89,7 95 89,6

9 10 100,0 7 87,5 16 100,0 5 100,0 12 85,7 23 95,8 26 89,7 99 93,4

10 6 60,0 8 100,0 16 100,0 5 100,0 4 28,6 19 79,2 26 89,7 84 79,2

11* 5 50,0 8 100,0 8 50,0 2 40,0 1 7,1 21 87,5 25 86,2 70 66,0

12 9 90,0 7 87,5 15 93,8 5 100,0 8 57,1 22 91,7 24 82,8 90 84,9

13* 4 40,0 7 87,5 8 50,0 4 80,0 7 50,0 18 75,0 23,5 81,0 71,5 67,5

14 4 40,0 6 75,0 13 81,3 5 100,0 14 100,0 16 66,7 23 79,3 81 76,4

15* 5 50,0 1 12,5 / / 4 80,0 6 42,9 13 54,2 23 79,3 52 49,1

16 9 90,0 6 75,0 14 87,5 3 60,0 12 85,7 22 91,7 23 79,3 89 84,0

17* 9 90,0 2 25,0 9 56,3 2 40,0 4 28,6 6 25,0 21 72,4 53 50,0

18* 4 40,0 4 50,0 11 68,8 4 80,0 2 14,3 18 75,0 20,5 70,7 63,5 59,9

19 7 70,0 5 62,5 11 68,8 3 60,0 12 85,7 16 66,7 19 65,5 73 68,9

20 9 90,0 7 87,5 16 100,0 5 100,0 14 100,0 22 91,7 18 62,1 91 85,8

21* 8 80,0 6 75,0 10 62,5 1 20,0 4 28,6 17 70,8 16,5 56,9 62,5 59,0

22* 8 80,0 / / 16 100,0 5 100,0 11 78,6 18 75,0 12,5 43,1 70,5 66,5

23 4 40,0 / / 12 75,0 5 100,0 / / / / / / 21 19,8

Učenci 

eksp. 

skupine

Deleţ (%) na 

vseh sprotnih 

preverjanjih 

znanja in 

končnem testu
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znanja. Tabela 28 prikazuje sprotna preverjanja znanja in vse moţne točke, ki so jih učenci pri posameznem preverjanju lahko dosegli. V 

posamezni vrstici so zabeleţeni rezultati oziroma točke za posameznega učenca, ki jih je učenec dosegel pri posameznem preverjanju in procenti 

doseţeni na posameznemu preverjanju znanja. Na koncu pa sem zapisala še skupne točke vseh sprotnih preverjanj znanj (106 točk) in izračunala 

uspešnost posameznega učenca v procentih glede na celotno število točk.  

Prvo sprotno preverjanje znanja se je navezovalo na učenčevo znanje poštevanke. Rezultati so pokazali, da so bili učenci uspešni. Večina 

učencev je v povprečju naredilo od 1 do 3 napake. 8 učencev je bilo takih, ki so imeli teţave, saj so naredili 5 ali 6 napak. Poštevanko smo v 

naslednjih urah še ponavljali. Tretjo učno uro smo s sprotnim preverjanjem znanja 2 preverili znanje deljenja dvomestnih števil. Rezultati so 

pokazali, da je 15 učencev naredilo do 3 napake, 6 učencev pa več kot 3 napake. V četrti učni uro smo s sprotnim preverjanjem znanja 3 (16 

točk) preverili znanje pisnega deljenja dvomestnih števil in deljenje z ostankom. Polovica učencev je naredilo do 3 napake, ostala polovica pa več 

kot 3 napake. Trije učenci so dosegli le 6 ali 8 točk. V sedmi učni uri se je s sprotnim preverjanjem znanja 4 preverjalo pisno deljenje trimestnih 

števil. Večina učencev je bila uspešna. Le 6 učencev je naredilo več kot 2 napaki. Deveto učno uro so učenci pisali sprotno preverjanje znanja 5 

(14 točk). Večina učencev je naredilo do 3 napake, ostalih 10 učencev pa je naredilo več kot 3 napake. Od 10 učencev je bilo 8 učencev, ki so 

dosegli manj kot 10 točk. V dvanajsti učni uri se je s sprotnim preverjanjem znanja 6 ponovila celotna učna snov. Večina učencev je naredila do 

4 napake, ostali učenci pa več kot 4 napake. En učencev je dosegel le 6 točk.  

Menim, da so učenci napredovali v znanju pisnega deljenja, kar je razvidno iz Tabele 28. Bili so posamezniki, ki pri določenemu sprotnemu 

preverjanju znanja niso bili uspešni, vendar so znanje izboljšali. Učencem je bila namenjena dodatna pozornost, in sicer so bili vključeni v 

diferenciacijo pri didaktični igri, sodelovali so pri dopolnilnem pouku.  
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5 ZAKLJUČKI 

Temeljna značilnost učnega predmeta matematika je, da se vzporedno z napredovanjem 

učencev v višji razred stopnjuje tudi zahtevnost učnih vsebin (npr. pisno mnoţenje z 

dvomestnimi števili, reševanje neenačb, računanje z ulomki itd.). Ena izmed zahtevnejših 

vsebin v 4. razredu je pisno deljenje. Učenci se pri pisnem deljenju soočajo s številnimi 

teţavami in različnimi vrstami napak, kar pa lahko kot učitelji odpravimo. Napake in teţave 

učencev lahko odpravimo s kakovostnim učnim pristopom, ki vsakemu učencu omogoča 

napredovanje v znanju, če v pristop vključimo ustrezno motivacijo, diferenciacijo in sprotno 

ugotavljanje učenčevih teţav v razumevanju. Glavno motivacijsko sredstvo, ki pozitivno 

vpliva na učence, jih spodbuja k učenju, je didaktična igra. Didaktično igro lahko uporabimo 

v kateri koli etapi učnega procesa. Sama sem jo uporabila v etapi utrjevanja znanja.  

Glede na opravljeno raziskavo lahko rečem, da so učenci uspešnejši, če poučujemo z učnim 

pristopom, ki vključuje kakovostne dejavnike poučevanja. Menim, da je motivacija eden 

izmed pomembnejših dejavnikov, saj se bodo le motivirani učenci pripravljeni učiti. Učence 

lahko motiviramo z različnimi dejavnostmi (npr. dan, noč, kam pelje avtobus, zavrti kolo …), 

z izbiranjem zahtevnejših nalog, pohvalo, didaktičnimi igrami itd. Didaktična igra je bila med 

učenci eksperimentalne skupine pozitivno sprejeta. Učenci so bili mnenja, da so igre 

zanimive, da so bili bolj motivirani za utrjevanje pisnega deljenja, izrazili so ţeljo po 

ponovnem igranju in da so s pomočjo igre izboljšali svoje znanje pisnega deljenja. Sprotno 

ugotavljanje učenčevega razumevanja učne vsebine je po mojem mnenju ključno in nujno, da 

ga izvaja vsak učitelj. Učitelj s sprotnim preverjanjem znanja pridobi povratno informacijo o 

učenčevem napredku, teţavah in napakah. Prav tako pridobi informacijo o svojem 

poučevanju, ali je le-ta uspešen in učinkovit, ali je treba kaj spremeniti. Učenci so imeli pri 

pisnem deljenju največ teţav s pravilnim podpisovanjem, nekateri z znanjem poštevanke in 

vmesnim odštevanjem. Napake in teţave smo odpravljali s ponovno razlago, opominjanjem 

na ključne točke pisnega deljenja, nenehnim ponavljanjem postopka (npr. kje začnemo deliti, 

kaj storimo, ko je prva števka deljenca manjša od delitelja, kakšen mora biti ostanek). Sprotno 

ugotavljanje znanja je učiteljem tudi v veliko pomoč pri zagotavljanju diferenciacije, saj tako 

pridobijo vpogled, kateri so tisti učenci, ki potrebujejo dodatno pomoč. Z diferenciacijo 

poskrbimo, da so uspešni tudi učenci, ki imajo »večje« teţave in ki potrebujejo več časa. 

Sama sem diferenciacijo vključevala v didaktično igro, in sicer sem diferencirala naloge, 

oblikovala in prilagodila didaktično igro, učence vključila v dopolnilni pouk.  

Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti, saj je bil v raziskavo vključen manjši vzorec 

učencev. Raziskava je lahko v pomoč učiteljem, da ima poučevanje s kakovostnim učnim 

pristopom pozitivne vplive na znanje učencev. Magistrsko delo učiteljem ponuja tudi 

predloge iger za utrjevanje pisnega deljenja, ki so jim lahko v pomoč za popestritev ali kot 

ideja za oblikovanje svojih iger. 
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8 PRILOGE  

PRILOGA 1 : Učni list  

UČNI LIST – DELJENJE Z OSTANKOM 

1. Izračunaj.  

55 : 6 =     24 : 5 =     78 : 8 =  

 

 

47 : 9 =     30 : 7 =     15 : 9 =  

 

 

24: 3 =     66 : 8 =     87 : 9 = 

 

 

2. Maja ima 25 značk. Polaga jih v vrste, v vsako vrsto po 7.  V koliko vrst položi 25 

značk? Koliko ji ostane?  

 

R: ____________________________________________________________ 

 

Odg: __________________________________________________________ 

 

3. Število 59 delimo z 8. Koliko je ostanek?  

R: _______________________, ostanek ______, ker je __________________ 

4. Jaka je vsakemu od 6 sošolcev dal po 5 bonbonov, njemu pa so ostali še 4. Koliko 

bonbonov je imel Jaka?  

R: ______________________________________________________________ 
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Odg: ____________________________________________________________ 

5. Izračunaj račun in označi številke po naslednjem navodilu:  

 obkroži količnik, 

 podčrtaj deljenec, 

 z rdečo prevleci delitelja in  

 z modro prevleci ostanek.  

6. Koliko je delitelj?  

7 : _____ = 3, ostanek 1     31 :  ______ = 7, ostanek 3 

85 : ______ 9, ostanek 4     32 : ______ = 5, ostanek 2 

7. Koliko je ostanek, če delimo razliko števil 80 in 5 z 9? 

R: ____________________________________________________________ 

Odg: __________________________________________________________ 

8. Izračunaj in naredi preizkus.  

81 : 8 =        P:  

 

39: 7 =        P:  

 

40 : 6 =        P:  

9.***  Reši račune v oblačkih. Rezultat računa naj bo število, ki je v sredini. Poskusi   

račun zapisati tako, da prišteješ čim manjše število.  V oblačke zapiši račun, ki ga 

sestaviš sam.  

      

 

 

 

46 : 5 = ______, ostanek ________ 

26 

_____ • 5 + _______ 

6 • 4 + _______ 

8 • _____ + 2 _____ • 10 + 6 
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PRILOGA 2: Učni list za domačo nalogo  

UČNI LIST – PISNO DELJENJE 

1. Izračunaj in naredi preizkus.  

79 : 4 =     55 : 2 =     62 : 5 =  

 

 

 

60 : 5 =     36 : 3 =     44 : 2 =  

 

 

 

96: 4 =     67 : 3 =     97 : 8 = 

 

 

 

2. Oceni količnike. Pri vsakem primeru obkroži število, ki je po tvojem mnenju 

najboljša ocena. Izbiro utemelji z množenje. 

70 : 4 10 12 20 

 

 

80 : 6 10 15 20 

 

90 : 7 10 11 12 

75 : 3 10 20 25 
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3. Izračunaj in vpiši črke, da dobiš geslo.  

J   72 : 6 =     E   60 : 4 =     E   95 : 6 =  

 

 

L   72 : 5 =     N  97 : 9 =     D  44 : 4 =  

 

 

E  86 : 2 =     J  64 : 5 =  

 

_____     _____       _____        _____    _____     _____          _____            ______ 

  11 15 12, 2 ost.        13         43         10, 7 ost.     12, 4 ost.       15, 5 ost. 

 

4. V tovarni avtomobilov so izdelali 92 avtomobilov. Za razvoz po različnih krajih bodo 

naročili tovornjake. Koliko jih potrebujejo, če gre na vsak tovornjak 8 avtomobilov? 

Jim kaj avtomobilov ostane? Koliko?   

 

R: ____________________________________________________________ 

Odg: __________________________________________________________ 

5. *** Sestavi besedilno nalogo: 57 : 6 = 9, ost. 3 

 

 

 

 

 

 



Druţinec, P. Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne 

šole. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

89 
 

PRILOGA 3:  Učni list (namenjen kratkemu testu)  

UČNI LIST – PISNO DELJENJE, POŠTEVANKA Z 

OSTANKOM 

1.  Izračunaj.  

10 : 3 = ________, ostanek _______ 

25 : 7 = ________, ostanek _______ 

33 : 4 = ________, ostanek _______ 

0 : 6 = _________, ostanek  _______ 

8 : 6 = _________, ostanek ________ 

92 : 9 = ________, ostanek ________ 

46 : 9 = ________, ostanek ________ 

2. Izračunaj in naredi preizkus.  

90 : 8 =     73 : 2 =     81 : 5 =  

 

 

 

53 : 3 =     70 : 3 =     29 : 2 =  

 

 

 

85: 6 =     67 : 4 =     49 : 2 = 

 

JAZ TO ZMOREM!  
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PRILOGA 4: Dodatna naloga, labirint in pobarvanka  

DODATNA NALOGA 

 

Naslednje naloge reši v zvezek.  

1. Maruša je 97  jabolk razdelila 5 sošolcem. Vsem je dala enako jabolk. Koliko jabolk ji 

je ostalo?       

2. Količnik števil 72 in 3  povečaj za 38.  

 

3. Vsoto števil 23 in 43 deli s 4.  

4. Oče je kupil 85 sadik solate. Pripravil je 3 gredice. Koliko sadik solate je posadil v 

vsako gredico, če jih bo posadil v vsako gredico enako?  Koliko sadik mu ostane?  
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43, ost. 1 

1
6
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. 2
 

15 

13 

2
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. 1
 

17, ost. 1 

10, ost. 3 

12, ost. 5 

1
0
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. 2
 

19, ost. 9 

1
4

, o
st

. 6
 

7
, o

st
. 1

 

1
5

, o
st. 6

 24 

12 

88 : 2 =  

 

35 : 2 = 

 

60 : 4 =  

 

42 : 4 =  

 

91 : 7 =  

 

50 : 3 =  

 

93 : 9 =  

 

89 : 7 =  

 

Reši račune. Ko si jih rešil, poišči pot metulja do gosenice. Pomagaj si z rezultati.  
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Reši račune. Ko si jih rešil, pobarvaj miško.  
88 : 2 =  

 

35 : 2 = 

 

60 : 4 =  

 

42 : 4 =  

 

91 : 7 =  

 

50 : 3 =  

 

93 : 9 =  

 

89 : 7 =  
12, ost. 5 

17, ost. 1 

13 

15 

29, ost. 1 

10, ost. 3 

12 

19, ost. 9 

24 
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PRILOGA 5: Učni list za domačo nalogo 

UČNI LIST – PISNO DELJENJE 

1. Izračunaj.  

79 : 4 =     55 : 2 =     62 : 5 =  

 

 

578 : 4 =     785 : 5 =     475 : 3 =  

 

 

744: 4 =     246 : 2 =     217 : 2 = 

 

 

2. Aleš je navdušen zbiratelj kovancev. Ima jih že 484. V štirih albumih ima po enako 

število kovancev. Koliko kovancev ima v vsakem albumu?  

 

R: ____________________________________________________________ 

 

Odg: __________________________________________________________ 

 

3. Anja zbira slike rastlin. Ima jih 956. Kupila je 5 zvezkov. V vsak zvezek bo nalepila 

enako število slik. Koliko slik bo nalepila v vsak zvezek?  

R: ______________________________________________________________ 

Odg: ____________________________________________________________ 
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4. Oceni količnike. Pri vsakem primeru obkroži število, ki je po tvojem mnenju 

najboljša ocena. Izbiro utemelji z množenje. 

700 : 4 150 100 200 

 

 

800 : 6 100 120 200 

 

 

5. Izračunaj in naredi preizkus.  

973 : 7 =  

 

 

852 : 3 =  

 

 

373 : 2 =  

 

 

502 : 2 =  

 

 

407 : 4 =  

 

500 : 3 100 120 200 

400 : 3 100 120 150 
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PRILOGA 6: Učni list za domačo nalogo  

UČNI LIST – PISNO DELJENJE  

1. Oceni količnike. Pri vsakem primeru obkroži število, ki je po tvojem mnenju 

najboljša ocena.  

700 : 4  150 100 200 

900 : 7  10 100 150 

800 : 6  100 120 200 

600 : 5  50  100 150 

500 : 3 100 120 200 

 

2. Izračunaj.  

521 : 2 =     309 : 3 =     701 : 7 =  

 

 

578 : 6 =     785 : 9 =     475 : 5 =  

 

 

206 : 6 =     526 : 8 =     217 : 2 = 

 

    

    505 : 7 =     342 : 5=     891 : 7 =  
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3. Živali so pripravile zborovanje. 326 živali se je razvrstilo v 8 skupin. Koliko živali je v 

vsaki skupini?  

 

R: ____________________________________________________________ 

 

Odg: __________________________________________________________ 

 

 

4. Vrtnar je v rastlinjaku nabral 112 rož. Sestavil je šopke s sedmimi rožami. Koliko 

šopkov je sestavil? 

 

R: ______________________________________________________________ 

Odg: ____________________________________________________________ 

5. Štirje plesalci so kupovali športne copate. Vsem je bil všeč isti model športnih 

copatov, zato so si kupili enake. Za vse štiri pare so plačali 656 €. Koliko stane en 

par takih športnih copatov?  

 

 

R: ______________________________________________________________________ 

      Odg: ____________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 



Druţinec, P. Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne 

šole. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

97 
 

Učni list namenjen kratkemu testu  

UČNI LIST – PISNO DELJENJE S TROMESTNIM 

ŠTEVILOM  

1.  Izračunaj.  

182 : 3 =     623 : 4 =     372 : 6 = 

 

 

 

954 : 9 =     600 : 8 =     129 : 3 =  

 

 

 

796 : 6 =     319 : 2 =     217 : 7 =  

 

 

 

458 : 5 =     637 : 9 =     526 : 7 =  

 

 

 

272 : 4 =      757 : 3 =  

                   14 / 
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PRILOGA 7: Učni list namenjen kratkemu testu  

 

UČNI LIST – PONOVITEV VSEGA  

1.  Izračunaj.  

450 : 10 =     93 : 2 =     159 : 3 = 

 

 

3201 : 4 =     7970 : 7 =     9000 : 300 =  

 

 

79 : 7 =     842 : 9 =     901 : 4 =  

 

 

550 : 40 =            10/ 

 

 

2. Babica je imela 421 jabolk. Razdelita jih je med 5 svojih vnukov. Koliko jabolk je 

dobil vsak vnuk? Ji je kaj jabolk ostalo? Koliko?  

 

R:    

Odg: ____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

            2/ 
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3. Vsoti števil 153 in 303 prištej količnik števil 304 in 2. Katero število dobimo?  

 

R : _____________________________________________________________________ 

Odg : ____________________________________________________________________  

            4/ 

4. Izračunaj in naredi preizkus.  

356 : 2 =       P:  

 

 

909 : 8 =       P:  

 

 

4431 : 4 =       P:  

 

 

231 : 8 =       P:  

            

            8/ 

 

            

           24/ 
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PRILOGA 8: Preizkus znanja 

TOČKOVNIK: 29 – 26 (5), 25,5 – 22 (4), 21,5 – 18 (3), 17,5 – 14 (2), 13 – 0 (1) 

1.Izračunaj.  

518 : 7 =    1000 : 50 =     7350 : 6 =  

 

 

 

409 : 3 =     490 : 20 =      771 : 6 =  

 

 

 

1931 : 4 =     9952 : 9 =     9000 : 400 =  

 

 

 

752 : 5 =     691 : 8 =  

 

   

 

                       /11 

 

PISNO DELJENJE – OCENJEVANJE 
 

Ime in priimek:                                                                Razred: 
 

Datum:                                                                           Št. Točk:       30/ 
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2. Deljenec je 741, delitelj 8.  Koliko je količnik?  

 

 

 

 

 /2 

3. Izračunaj in naredi preizkus.  

333 : 3 =        P:  

 

 

2039 : 5 =        P:  

 

 

631 : 5 =        P:  

 

 

118 : 3 =        P:  

 

 

790 : 9 =        P: 

 

 

 

             /10 
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4. V tovarni zdravil so izdelali 2700 pastil za grlo. Zložili jih bodo na tablice, na vsako 8 

pastil. Koliko tablic bodo izdelali? Koliko pastil bo ostalo?  

 

 

 

 

  /2 

5.  Zmnožek števil 231 in 2 zmanjšaj za količnik števil 786 in 3. Katero število dobiš?  

 

              /4 
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PRILOGA 9: Anketni vprašalnik 

ANKETA 

Spol:    deklica    deček   (ustrezno obkroži). 

1.Učna snov pisno deljenje se mi je zdela zahtevna vsebina.  Obkroži en odgovor. 

a) Se popolnima strinjam 

b) Se strinjam 

c) Se ne morem odločiti 

d) Se ne strinjam  

e) Se sploh ne strinjam 

2.  Kaj ti je pri pisnem deljenju povzročalo največ težav? Obkroži dva odgovora.  

a) Poštevanka 

b) Postopek pisnega deljenja 

c) Pravilno podpisovanje števk 

č) Nisem imel/a težav 

3. Kako bi si želel/-a utrjevati pisno deljenje?  Obkroži en odgovor.  

a) Z nalogami na učnem listu  

b) Z igranjem različnih iger 

c) Z reševanjem različnih nalog iz delovnega zvezka in učbenika 

4. Kako si najraje utrjeval/-a pisno deljenje? Obkroži en odgovor.  

a) Z reševanjem nalog iz delovnega zvezka in učbenika 

b) Z reševanjem nalog na učnih listih  

c) Z igranjem različnih iger   

č) Nič od naštetega 

d) Drugo: ______________________________ 
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5. Katere igre so ti bile najbolj všeč? Izberi 3, ki so ti bile všeč.  

a) Zadeni tarčo 

b) Štirka 

c) Gradim si kmetijo 

č) Twistaimo hitro računanje 

d) Sprehod po živalskem vrtu  

e) Gor in dol  

Zakaj so ti bile izbrane igre všeč? Zapiši za vsako igro posebej.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Ali se ti je zdela katera izmed iger preveč zahtevna? Katera in zakaj?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Ali pri pouku, kdaj uporabljate igre kot sredstvo za utrjevanje znanja?  

  DA    NE  

Če je odgovor DA, katere igre uporabljate?  

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9. Ali bi si želel/ -a, da bi pri pouku več uporabljali igre za utrjevanje znanja?  

  DA     NE  
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10. Kako pogosto bi si želel/-a, da bi pri pouku uporabili igre za utrjevanje znanja?  

a) Vsak dan  

b) 1x na teden  

c) 1x na mesec 

č) Kadar imam težave pri učni snovi 

d) Nikoli 

11. Obkroži, kako se strinjaš s trditvami.  

 Se 

popolnoma 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Se ne 

strinjam 

Se 

sploh 

ne 

strinjam 

Prek iger sem utrdil/-a svoje znanje 

o pisnem deljenju.  

1 2 3 4 5 

Igre so me motivirale za učenje o 

pisnem deljenju. 

1 2 3 4 5 

Utrjevanje znanja preko različnih 

iger se mi je zdelo zanimivo in 

zabavno.  

1 2 3 4 5 

Navodila za igre so bila podana 

razumljivo.  

1 2 3 4 5 

Pri pouku bi si želel/-a več iger, s 

katerimi bi utrjeval/-a svoje znanje.  

1 

 

2 3 4 5 

Menim, da igre pripomorejo k 

izboljšanju mojega znanja.  

1 2 3 4 5 

Igre so se mi zdele dolgočasne.  1 2 3 4 5 

Pri igrah mi je bilo všeč, da so  bile 

poučne, da so vsebovale različna 

presenečenja in ovire  

1 2 3 4 5 

Igro zadeni tarčo bi si želel/-a 1 2 3 4 5 
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ponovno igrati.  

Igro štirko bi si želel/-a ponovno 

igrati. 

1 2 3 4 5 

Igro gradim si kmetijo bi si želel/-a 

ponovno igrati. 

1 2 3 4 5 

Igro twistaimo hitro računanje bi si 

želel/-a ponovno igrati. 

1 2 3 4 5 

Igro sprehod po živalskem vrtu bi si 

želel/-a ponovno igrati. 

1 2 3 4 5 

Igro gor in dol bi si želel/-a ponovno 

igrati. 

1 2 3 4 5 
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PRILOGA 10: Učne priprave 

V učnih pripravah je uporabljen postopek pisnega deljenja z vmesnim odštevanjem. 

Uporabljen je bil na ţeljo mentorice, čeprav se ga dandanes ţe izpušča.  

1. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 9. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 3.  

(10:15 – 11:00)  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: POŠTEVANKA, 

KOLIČNIKI 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. znajo do avtomatizma zmnoţke (produkte) v obsegu 10 × 10 

(poštevanka) 

2. znajo do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko 

3. vedo, da sta mnoţenje in deljenje obratni računski operaciji 

Učne oblike frontalna, individualna, delo  v paru, delo v skupini 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga, delo z učnim listom, metoda didaktičnih iger 

Pripomočki Igralne plošče  (avtobus, čebelji pan, ugani kdo), kartončki z računi, čebelice, 

osebe, razpredelnica 

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

Opombe Pred začetkom ure postavim mize in stole tako, da oblikujem postaje. Na 

postajah bodo učenci izvajali različne dejavnosti.  

 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Za uvodno motivacijo se bomo z učenci igrali dejavnost Predstavi se in izračunaj račun. 

Dejavnost se izvaja tako, da učenec pove svoje ime, izračuna račun, ki mu ga je zastavil 

predhodni učenec ter sestavi novega. Tako spoznam učence. Učenci si med tem podajajo 

ţogo. 

Primer:  

Jaz sem Petra, 2•9 ali 24:3, podam ţogo učenki Niki. Nika pove rezultat in sestavi račun, 

vrţe ţogo naslednjemu sošolcu.  

Obravnava (35 min) 

Učence posedem pred tablo. Razdelim jih v 3 skupine po 6 učencev in 1 skupino po 5. 

Povem jim, da bodo izvajali različne dejavnosti na posameznih postajah. Vsako skupino 

postavim na posamezno postajo in jim povem kako bodo kroţili po postajah. Posamezno 

dejavnost zaključijo na moj znak (pribl. 4 min za posamezno postajo). Opozorim jih, da 

ţelim, da material pospravijo za seboj. Pri vsaki postaji so navodila, ki jih morajo učenci 
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prebrati.  

Dejavnosti:  

1. Zavrti kolo   

Dejavnost se izvaja v paru. Naloge so vezane na ponovitev poštevanke, in sicer mnoţenje.  

Učenca imata pred seboj dva kolesa. Na posameznemu kolesu so števila 1 - 10. Dejavnost se 

izvaja tako, da določita kdo bo začel. Tisti, ki začne zavrti kolesa. Števili, ki ju dobi, mnoţi 

med seboj (npr. na prvem kolesu dobi 5, na drugem 2  5 • 2 = 10) Drugi v paru preveri, če 

je rezultat pravilen. Vlogi zamenjata.  

2. Ugani kdo! 
Dejavnost se izvaja individualno. Vsak član skupine dobi svojo ploščo, ki jo poloţi pred 

seboj. Zraven dobijo razpredelnico v katero zapišejo račun,  rezultat, in sicer  pod ustrezno 

kategorijo (npr. število hišnih ljubljenčkov). Iz predloge reši račun pod posamezno kategorijo 

(npr. hišna številka). Ko dobi rezultate vseh kategorij, gre poiskati dano osebo s temi podatki.  

Na mizi imamo slike osebi, na hrbtni strani te osebe pa so rešitve. Poišče osebo, katere 

podatke je dobil. Da učenec ne bere opise vseh oseb, si pomaga s kategorijo število črk v 

priimku, saj je nad vsako osebo napisan tudi ime in priimek osebe (npr. dobi število 6, poišče 

osebo, ki ima v priimku 6 črk). A kljub temu, da si s tem pomaga, mora preveriti še ostale 

podatke, če so pravilni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kam pelje avtobus 

Pri tej igri učenec poloţi pred sebe podlogo, na kateri je narisan avtobus. Dejavnost se izvaja 

individualno. Zraven dobi kartice. Na njih  so zapisani računi, na drugi strani pa črke. Učenec 

vzame eno kartico, izračuna račun, ki je zapisan na kartici in na podlagi poišče okno z 

dobljenim rezultatom. Učenec torej na podlago (na okna avtobusa) polaga kartice, obrnjene z 

računom navzgor. Ko poloţi vse kartice, jih obrne in glede na izpisano geslo na oknih 

avtobusa lahko sam ugotovi, ali so bili njegovi izračuni pravilni.  

Gesla, ki se izpišejo na oknih avtobusa, so: MARIBOR, PORTOROŢ, POSTOJNA, 

JESENICE. 
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4. Čebelji pan  
Dejavnost se izvaja individualno. Učenec pred seboj poloţi podlogo, na kateri je narisan 

čebelji pan z računi. Zraven dobi kartice. Na karticah so čebelice z rezultati. Učenec izračuna 

posamezni račun in poišče čebelico z ustreznim rezultatom. Čebelico poloţijo na račun. 

 
Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

Učenci vzamejo zvezke, napišejo VAJA. Njihova naloga je, da zapišejo rezultat računa, ki ga 

bom povedala. Tako preverim, če vsi učenci znajo poštevanko ter kje so teţave.  

Primeri računov: 100:10, 72:8, 25:5, 7•6 ….   

       

2. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 10. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: DELJENJE 

DVOMESTNIH ŠTEVIL Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. ponovijo poštevanko (mnoţenje, deljenje) 

2. ocenijo rezultat 

3. delijo dvomestna števila z enomestnim številom in določijo ostanek 

4. ponovijo pomen besed delitelj, deljenec, količnik 

5. poznajo pomen besede ostanek 

Učne oblike frontalna, individualna 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga, delo z učnim listom 

Pripomočki krogi 

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 
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Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Z učenci ponovimo poštevanko. Igramo se igro Dan, noč, s spremenjenimi pravili. Učenci 

počenejo (noč), če povem napačen račun. Račun tudi popravijo. Če povem pravilni račun, 

učenci stojijo (dan).  

Obravnava (35 min) 

Na tablo prilepim 15 krogov. Pokličem enega učenca in ga prosim, da mi teh 15 krogov 

razdeli v 4 kupčke tako, da bo v kupčkih enako število krogov.  

»Koliko krogov je v posameznem kupčku? Kaj ste opazili? Ali vam jih je kaj ostalo?« 

Povem jim, da se bomo danes učili deliti vsa števila, ne samo večkratnike.  

Odprejo zvezke in zapišejo naslov DELJENJE Z OSTANKOM ter račun:  

15 : 4 = 3  

»Ali je pravilno zapisano? Kaj nam še manjka? Kam zapišemo še preostale 3 kroge, ki nam 

ostanejo? To je OSTANEK« 

15 : 4 = 3, ostanek 3  

 »Kako bi preverili, da smo pravilno izračunali?« Preverimo z obratno računsko operacijo 

mnoţenje.  

15 : 4 = 3, ostanek 3, ker je 3• 4 = 12, 12 + 3 = 15 ali 3 • 4 + 3 = 15 

 Z učenci še poimenujemo člene računske operacije. Povem jim, da mora biti ostanek vedno 

manjši od delitelja.  

15 : 4 = 3, ostanek 3 

15  deljenec = tisti, katerega delimo 

4   delitelj = tisti, s katerim delimo  

3  količnik = rezultat 

3  ostanek 

Na enak način naredimo še dva primera: 20 : 9,  14 : 5 (s pomočjo krogov) »Učenci bi znali 

to izračunati brez pomoči krogov?« 

Poskusimo z naslednjim računom:  

 15 : 2 = 6 

(ostanek 3, ker je 6 • 2 + 3 = 15) 

»Kako ste to ugotovili? Zakaj pa ne količnik 7?« 

»Količnik 7 je prevelik, saj količnik določimo vedno tako, da je deljenec najbliţji večkratnik 

delitelja.« 

Poglejmo si še en primer:  

35 : 6 =  

»S katerim večkratnikom bomo poskusili?«  

»Ko določimo količnik, moramo biti pozorni, da je zmnoţek količnika in delitelja vedno 

manjši od deljenca. V našem primeru je to 5 • 6 = 30« 

»Kolikšen je ostanek?«  

Učencem pokaţem, da  lahko zapišemo tudi s podpisovanjem delnih zmnoţkov:  

                                          35 : 6 = 5  

                                          30 

                                            5 ost.  

Naredimo še nekaj primerov na podoben način: 7 : 2, 32 : 5, 29 : 4, 55 : 6, 68 : 8 =  

Pri posameznih primerih učencem naročim, da naj preden izračunajo ocenijo količnik.  

Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

 Učenci rešujejo učni list (Priloga 1 ). Na koncu preverimo rešitve. 
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3. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 11. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE 

DVOMESTNIH ŠTEVIL Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. ustno in pisno delijo z enomestnim številom v mnoţici naravnih števil 

do 10 000  

2. pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z 

ostankom) 

Učne oblike frontalna, individualna 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga, delo z učnim listom 

Pripomočki učni list 

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Preverimo učni list iz prejšnje učne ure, če ga v prejšnji nismo preverili.  

Preverimo domačo nalogo.  

Z učenci ponovimo nekaj računov, kjer si pri računanju pomagajo z iskanjem najbliţjega 

večkratnika. (39:7, 32 : 6 + PREIZKUS) 

Obravnava (35 min) 

Na tablo zapišem račun 84 : 4 =  (ne še v tabelo). 

»Si lahko pomagamo z najbliţjim večkratnikom?«  

»Spoznali boste pisno deljenje. Kaj menite, kolikšen bo količnik? Spodbudim jih, da ocenijo 

rezultat.  

Sledi zapis računa v tabelo desetiških enot. Učence opozorim, da začnemo vedno deliti pri 

največji desetiški enoti (v našem primeru je to desetica). Označim število 8.  

D E    D E 

8 4 : 4 =   

Učence vprašam:  

»Poskusimo deliti 8 : 4. Bi šlo?  Koliko je?« 

»Če delimo 8 s 4, dobimo rezultat 2, ki ga zapišemo pod desetico.  

»Nam kaj ostane?«  

»Pod število 8 zapišemo 0, ker nam nič ne ostane od deljenja 8 : 4.« 

D E    D E 

8 4 : 4 = 2  
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0       

 

»Poskusimo deliti še enice, torej 4 : 4.  Koliko je?« 

»Če delimo 4 s 4, dobimo rezultat 1, ki ga zapišemo pod enico. Pri tem nam ne ostane nič.  

D E    D E 

8 4 : 4 = 2 1 

0       

 Račun zapišemo ponovno brez tabele.  

Naredimo še preizkus, kjer količnik pomnoţimo z deljencem. Dobimo deljenec :  21 • 4  

                                                                                                                                     84 

»Pri pisnem deljenju vedno začnemo od leve proti desni, pri pisnem mnoţenju pa od desne 

proti levi.« 

Naredimo še nekaj primerov, kjer ni ostanka: 82: 2, 45:3, 72:6. Pri tem naredimo še preizkus.  

 

Na tablo zapišem: 68 : 5. Učence spodbudim, da ocenijo rezultat.  

Nato zapišem na tablo račun v tabelo desetiških enot. Učence opozorim, da začnemo deliti 

pri največji desetiški enoti, torej od leve proti desni (narišem puščico).  

Daljši način s podpisovanjem delnih zmnožkov v tabeli:  

 D E    D E 

 6 8  : 5  = 1 3 

- 5       

 1 8      

- 1 5      

  3 Ost.     

  

1. Najprej delimo desetice, in sicer 6 : 5. Število 1 zapišemo pod količnik, pod desetice. 

2. Mnoţimo: 1 • 5 = 5, 5 podpišemo pod 6 

3. Odštejemo: 6 – 5 = 1 

Učence opozorim, da mora biti razlika vedno manjša od delitelja, sicer smo narobe delili.  

4. Podpišemo 1.  

5.  Pripišemo še 8 in delimo: 18 : 5 = 3 

6. Mnoţimo 3 • 5 = 15, 15 podpišemo pod 18. 

7. Odštejemo: 18 – 15 = 3 

8. Podpišemo 3. Ostane nam 3, ki je manjši od deljenca, zato ne moremo več deliti 

naprej. 3 je ostanek.  

Račun zapišem še enkrat, in sicer brez tabele. Naredimo še preizkus. Učencem pokaţem še 

krajši način, s katerim bomo računali od zdaj naprej.  

Krajši način 

                68 : 5 = 13                       

                18                                                      

                   3 ost.                             

Z učenci naredimo še nekaj primerov. Učence kličem k tabli. Naredijo tudi preizkus in še 

prej ocenijo rezultat.  

82 : 2, 70 : 6, 68 : 5, 92 : 4, 55 : 2, 62 : 5, 35 : 3, 35 : 4, 77 : 5, 72 : 6, 95 : 5 98 : 9, 49 : 4,  

95 : 7. 

Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

Z učenci naredimo kratek test, in sicer rešijo naslednje račune: 45 : 3, 43 : 2, 26 : 6, 70 : 6,  

83 : 7, 92 : 4, 68 : 5.  

Pregledamo skupaj, nato pa mi povedo, koliko računov so imeli pravilnih. Zabeleţim si 

podatke..  Za domačo nalogo rešijo učni list (Priloga 2).   
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4. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 12. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE 

DVOMESTNIH ŠTEVIL Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. ustno in pisno delijo z enomestnim številom v mnoţici naravnih števil 

do 10 000  

2. pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z 

ostankom) 

Učne oblike frontalna, individualna 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga, delo z učnim listom 

Pripomočki učni list 

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Preverimo domačo nalogo, in sicer učni list. Z igro dan/noč ponovimo poštevanko.  

Obravnava (35 min) 

Z učenci naredimo nekaj primerov na tablo. Spodbudim jih, da uporabljajo krajši način brez 

podpisovanja delnih zmnoţkov.  

Učence nato razdelim v skupine po 4. Igrajo se domine, in sicer tako, da si znotraj skupine 

razdelijo račune, ki jih mora vsak posameznik izračunati. Ko izračunajo račune, poiščejo pare 

in sestavijo domine.  

Učenci rešujejo kratek test oziroma učni list, ki mi ga vrnejo, da ga preverim (Priloga 3). 

Število pravilnih računov posameznika, zabeleţim v tabelo.   

Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

Rešujejo naloge iz RJI, str. 35 ter prepišejo račune iz table. Računi: 72. 6, 95 : 7, 42 : 2, 51 : 

4, 49 : 4, 68 : 5, 70 : 6.  

 Kar ne končajo v šoli, rešijo za domačo nalogo.   
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5. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 13. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE 

DVOMESTNIH ŠTEVIL Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. ustno in pisno delijo z enomestnim številom v mnoţici naravnih števil 

do 10 000  

2. pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z 

ostankom) 

Učne oblike frontalna, individualna 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga, delo z učnim listom 

Pripomočki dodatna naloga, labirint in pobarvanka 

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Preverimo domačo nalogo ( RJI in račune v zvezku).  

Obravnava (35 min) 

Učencem povem, katere napake so delali pri reševanju računov. Rešujemo račune na tabli, in 

sicer kličem k tabli tiste učence, kateri so imeli največ teţav. Ob tem ponovimo ključne 

točke, na katere ne smemo pri pisnem deljenju pozabiti. Te točke so, da računamo od leve 

proti desni, začnemo pri največji desetiški enoti in da ostanek ne sme biti večji od delitelja in 

da pazimo na podpisovanje. 

Tisti, ki so hitrejši imajo na tabli napisane račune, ki jih računajo vnaprej.  Ko te račune 

rešijo, lahko rešijo nalogo v DZ str. 70/ 4. naloga ali pa dodatni list z nalogami (Priloga 4)..  

Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

Tisti učenci, ki naloge v DZ str. 70/ 4. naloga niso rešili, jo rešijo doma. Doma rešijo tudi 

labirint ali pobarvanko (Priloga 4) ter vadijo poštevanko.  
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6. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 16. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. znajo do avtomatizma zmnoţke (produkte) v obsegu 10 × 10 

(poštevanka) 

2. znajo do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko 

3. pisno delijo z enomestnim številom v mnoţici naravnih števil do 10 

000  

4. pisno delijo dvomestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

5. pisno delijo trimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

Učne oblike frontalna, skupinsko delo, individualna 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga, didaktična igra   

Pripomočki igralna plošča »klovn«, kartice z nalogami, kartice presenečenja, ploščice iz 

plastelina, preglednica za zapisovanje točk 

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Pregledamo domačo nalogo.  

Obravnava (35 min) 

Didaktična igra:  ZADENI TARČO  

Igro igrajo 4 igralci, ki določijo vrsti red igranja. Igralno ploščo »klovn« poloţijo na tla.  

Igralec vzame kartico, prebere nalogo in jo reši. Na vsaki kartici je pred posamezno nalogo 

znak. Znak igralcu pove, kaj mora ciljati v tarči. Tarčo cilja sede. Prav tako ima dva poskusa, 

da poskusi zadeti tarčo.  Kaj pomeni  posamezni znak pa si igralci preberejo v legendi. Če 

igralec zadane tarčo oz. pravilno polje, pridobi točke. Notranji krog (rdeče barve) pomeni, da 

pridobi 10 točk, rumeni krog pomeni, da igralec pridobi 6 točk. Sledi oranţni krog, ki igralcu 

prinese 4 točke ter zeleni krog, ki da 2 točki. Igralec si svoje točke zapisuje v preglednico. Na 

koncu igre igralci preštejejo točke in tisti, ki jih ima največ, je zmagovalec. Med karticami so 

tudi kartice presenečenja, ki lahko igralcu prinesejo dodatne točke ali pa točke lahko tudi 

izgubi.  

Diferenciacija: Oblikujemo heterogene skupine. Učenci z učnimi teţavami imajo moţnost, 

da predhodno (preden so na vrsti za metanje v tarčo) izţrebajo nalogo. Na ta način imajo čas, 
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da rešijo posamezno nalogo brez časovne omejitve ali pritiska s strani ostalih igralcev. V 

tarčo pa mečejo šele takrat, ko so na vrsti.  

 

Učencem povem: »Dedek je med svojih 6 vnukov razdelil 857 €. Koliko € je dobil vsak 

vnuk?«  

»Kako bomo to izračunali?«  

Učence spodbudim, da ocenijo rezultat. Nato zapišem račun v tabelo desetiških enot. 

Opozorim jih, da vedno začnemo pri največji desetiški enoti. V našem primeru je to stotica. 

Računamo od leve proti desne. To ponazorim s puščico.  

 

 S D E     S  E 

 8 5 7 : 6 = 1 4 2 

 2 5        

   1 7       

   5  Ost.      

 

1. Delimo: 8 : 6 = 1  

2. Mnoţimo: 6 • 1 = 6,  

3. Odštejemo: 8 – 6 = 2, 2 podpišemo pod 8, 

4. Podpišemo še 5.  

5. Delimo: 25 : 6 = 4 

6. Mnoţimo 4 • 6 = 24  

7. Odštejemo: 25 – 24 = 1, 1 podpišemo pod 5. 

8. Pripišemo 7.  

9. Delimo: 17 : 6 = 2  

10. Mnoţimo: 2 • 6 = 12,  

11. Odštejemo: 17 – 12 = 5 

12. Ostanek je 5. 

Opozorim jih, da mora biti razlika vedno manjša od delitelja, sicer smo narobe 

izračunali.  

Naredimo še preizkus in rešimo še 578 : 4, 913 : 2.  

Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

Pogovorimo se o didaktični igri.    
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7. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 17. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. pisno delijo trimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

2. razumejo vlogo 0 in 1 pri računski operaciji 

Učne oblike frontalna, individualna, skupinsko delo  

Učne 

metode 

pogovor, razlaga 

Pripomočki sestavljanka 

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Ponovimo poštevanko z vrtenjem kolesa.  

Obravnava (30 min) 

Z učenci ponovimo obravnavo trimestnih števil. Ponovimo: »Babica je med svojih 5 vnukov 

razdelila 672 €. Koliko € je dobil vsak vnuk?«  

»Kako bomo to izračunali?«  

Učence spodbudim, da ocenijo rezultat. Nato zapišem račun v tabelo desetiških enot. 

Vprašam ji kje moramo začeti.  

»Začnemo pri največji desetiški enoti. V našem primeru je to stotica.« 

»Kje začnemo računati? Računamo od leve proti desne. To ponazorim s puščico.«  

Učence spodbujam, da računajo brez podpisovanja delnih zmnoţkov.  

 

 S D E     S D E 

 6 7 2 : 5 = 1 3 6 

 1 7        

   3 2       

   2 Ost.      

 

1. Delimo: 6 : 5 = 1  

2. Mnoţimo: 5 • 1 = 5 

3. Odštejemo: 6 – 5 = 1, 1podpišemo pod 6 

4. Podpišemo še 7.  

5. Delimo: 17 : 5 = 3 



Druţinec, P. Evalvacija učnega pristopa za obravnavo pisnega deljenja v 4. razredu osnovne 

šole. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

118 
 

6. Mnoţimo 3 • 5 = 15,  

7. Odštejemo: 17 – 15 = 3, 3 podpišemo pod 7. 

8. Pripišemo 2.  

9. Delimo: 32 : 5 = 6  

10. Mnoţimo: 6 • 5 = 30  

11. Odštejemo: 32 – 30 = 2 

12. Ostanek je 2. 

Opozorim jih, da mora biti razlika vedno manjša od delitelja, sicer smo narobe 

izračunali.  

Naredimo še preizkus in rešimo še nekaj primerov 556 : 4, 381 : 2, 455 : 2… 

Na tablo napiše še: 409 : 2.  

 S D E     S D E 

 4 0 9 : 2 = 2 0 4 

 0 0        

    1 Ost.       

 

!Ena od števk je 0. Če ničle ne podpišemo, bi dobili premajhen količnik. Dobili bi 

rezultat okoli 20.  

Skupaj pogledamo še primer 961 : 8.  

Z učenci naredim še nekaj primerov 356 : 2, 866 : 5, 475 : 3, 701 : 7, 907 : 9, 703 : 7, 931: 7 

… Učence kličem pred tablo.  

Vse skupaj učenci zapisujejo v zvezek pod naslovom PISNO DELJENJE.  

V primeru, da bodo nekateri učenci hitrejši, bodo reševali sestavljanko (drugače jo uporabim 

v naslednji uri za uvodno motivacijo). 

Dejavnost: Sestavljanka 

Učence razdelim v trojice. Njihova naloga je, da si razdelijo delčke z računi in jih izračunajo 

v zvezek. Ko jih izračunajo, poiščejo rezultat.  Ko imajo par, obrnejo na hrbtno stran in 

sestavijo sliko iz vseh parov.  

Računi, ki jih morajo izračunati: 917: 6, 913 : 2, 349 : 3, 670 : 3, 557 : 5, 457 : 4, 309: 3,     

506 : 3 

Utrjevanje, vaje, urjenje (10 min) 

Učenci rešijo kratek test, in sicer naslednje račune: 809:5, 493:3, 917:7, 690:2, 751:6. 

Med seboj si zamenjajo zvezke in skupaj pregledamo račune. Povedo mi, koliko pravilnih 

računov so imeli, kar zabeleţim v tabelo.  

DN: DU str. 124/1, 2, 3, str. 126/8, 10, 11   
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8. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 18. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

4. pisno delijo dvomestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

5. pisno delijo trimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

6. razumejo vlogo 0 in 1 pri računski operaciji 

Učne oblike frontalna, skupinsko delo 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga,  metoda didaktične igre 

Pripomočki igralna plošča »štirka« , kartice z računi, ţetoni 

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (10 min) 

Dejavnost: sestavljanka  

Učence razdelim v trojice. Njihova naloga je, da si razdelijo delčke z računi in jih izračunajo 

v zvezek. Ko jih izračunajo, poiščejo rezultat.  Ko imajo par, obrnejo na hrbtno stran in 

sestavijo sliko iz vseh parov.  

Računi, ki jih morajo izračunati: 917: 6, 913 : 2, 349 : 3, 670 : 3, 557 : 5, 457 : 4, 309: 3,     

506 : 3 

Obravnava (35 min) 

Didaktična igra: ŠTIRKA (20 – 25 min)  

Cilj igre je, da igralec oblikuje zaporedje 4 ţetonov (navpično, vodoravno ali diagonalno). 

Igro igrajo 3 igralci. Karte premešajo in jih razdelijo med igralce, in sicer vsak dobi 4 karte, 

ostale odloţijo. Igra poteka v smeri urinega kazalca. Igralci si pogledajo karte, pred seboj 

postavijo pregrado, izračunajo račune in zapišejo rezultat v preglednico. Igralec, ki je na 

vrsti, eno od prejetih kart po lastni izbiri odloţi pred seboj. Prebere račun in pove rezultat. Na 

rezultat prebranega računa pa poloţi ţeton svoje barve. Poloţeno karto nadomesti, tako da 

vzame novo karto iz kupčka. Igralec poskuša oblikovati zaporedje 4 ţetonov. V igri so tudi 

posebne karte, in sicer rdeča 4 pomeni, da igralec vzame en soigralčev ţeton po lastni izbiri 

in po lastni izbiri postavi svoj ţeton na mesto, ki ga potrebuje oziroma ţeli. Črna 4 pomeni, 

da odstraniš soigralčev ţeton po izbiri. Zmaga tisti, ki prvi oblikuje zaporedje 4 ţetonov.  

Diferenciacija: Učenci z učnimi teţavami dobijo prilagojeno igralno ploščo, in sicer igralno 

ploščo z manjšim številom polj in manjšim številom kartic  z računi. Cilj njihove igre je, da 
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oblikujejo zaporedje 3 ţetonov.  

Če bo čas, rešimo še nekaj primerov skupaj. Ob tem ponovimo, na kaj vse moramo biti pri 

pisnem deljenju pozorni.  

778 : 7,  309 : 9, 801 : 8, 931 : 7, 552 : 3, 685 : 2, 846 : 7, 635 : 4, 786 : 3 , 758 : 6, 956 : 8 

759 : 2, 615 : 6, 617 : 5 

Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

 Pogovorimo se o didaktični igri.  

DN: Rešijo učni list (Priloga 5). 

 

9. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 19. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. pisno delijo trimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

2. razumejo vlogo 0 in 1 pri računski operaciji 

3. pisno delijo trimestna števila, kjer je števka deljenca manjša od 

delitelja  

Učne oblike frontalna, individualna 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga,  delo z učnim listom 

Pripomočki Igralna plošča, kartice, preglednica, ţetoni  

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (10 min) 

Pregledamo domačo nalogo. Z učenci se igramo igro podajanje računov. Učenec, ki ima 

ţogo sestavi račun, vrţe sošolcu, ki mora povedati rezultat, nato on sestavi račun. Na ta način 

ponovimo poštevanko.  

Obravnava (20 min) 

Na tablo zapišem računa:  

685 : 5 in 347 : 5. Z učenci se pogovorimo, kako izračunamo prvi in kako drugi račun. 

Skupaj pridemo do spoznanja, da je prva števka deljenca manjša od delitelja, zato jo ne 

moremo deliti. Če ţelimo deliti, moramo vzeti prvi dve števki delitelja. Potem delimo po 

enakem pravilu kot prej.  
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Učenci v zvezek poleg računa 347 : 5 zapišejo:  

»Ker je prva števka deljenca manjša od delitelja, vzamemo prvi dve števki in delimo po 

enakem pravilu kot prej.« 

»Ostanek mora biti vedno manjši od delitelja.« 

 

Skupaj z učenci naredimo najprej nekaj primerov, kjer moramo vzeti prvi dve števki 

deljenca.  

259 : 6, 348 : 8, 186 : 3, 569 : 9 , 245 : 4, 679 : 8, 455 : 5, 333 : 8, 208 : 4….  

Potem sledijo mešani primeri, da vidim ali učenci vidijo, kdaj morajo vzeti prvi dve števki in 

kdaj lahko računajo, tako da vzamejo le prvo števko.  

Učenci, ki so hitrejši dobijo učni list, ki ga rešijo. Ostali ga rešijo za domačo nalogo (Priloga 

6). 

Utrjevanje, vaje, urjenje (15 min) 

Učenci rešijo kratek test (Priloga 6), da vidim koliko znajo. Test mi oddajo, da ga preverim 

doma. Tako lahko vidim, kje imajo teţave. Prav tako mi omogoči, da vidim, če pravilno 

podpisujejo.  

DN: DZ str. 69 /3, 71 /7, 8 

 

10. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 20. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. pisno delijo trimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

2. pisno delijo trimestna števila, kjer je števka deljenca manjša od 

delitelja 

3. pisno delijo štirimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

4. razumejo vlogo 0 in 1 pri računski operaciji 

Učne oblike frontalna, skupinsko delo 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga,  metoda didaktične igre 

Pripomočki igralna plošča »Gradim si kmetijo«, igralne figure (kmetje), igralna kocka, 

denar, zemljišče, ţivali (ovca, kokoš, krava…), traktor, kartice priloţnosti, 

kartice »razgibaj se«, cenik in legenda, ţetoni s števili 

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 
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Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Pregledamo domačo nalogo, in sicer učni list.  

Obravnava (35 min) 

Na tablo zapišem računa, s katerima ponovimo, kaj smo se naučili. Ponovimo, da so učenci 

pozorni, da kadar je števka deljenca manjša od delitelja ne moremo deliti oz. da je zapis 0 v 

količniku nepotreben. V takem primeru vzamemo prvi dve števki.  

(588 : 5, 678 : 9 )  

Ob tem izpostavim napake, ki so jih učenci delali (nepravilno podpisovanje, teţave s 

poštevanko…). 

Sledijo primeri s štirimestnimi števili, kjer učenci ponovno ugotavljajo, kdaj lahko računajo s 

prvo števko, kdaj pa je ta premahna.  

7485 : 3, 3045 : 3, 3160 : 5, 1896 : 3, 1092 : 7 ….. 

 

Didaktična igra: Gradim si kmetijo  

Igro igrajo 4 igralci. Vsak igralec dobi svojo igralno ploščo, ki predstavlja zemljišče. Na 

zemljišču vsak igralec gradi svojo kmetijo. Zmaga tisti, ki prvi zgradi kmetijo. Kmetija je 

zgrajena, ko je na zemljišču: hlev, traktor, krava, ovca in kokoš.  

Igralci mečejo kocko. Tisti, ki vrţe največ pik začne igro. Vrstni red nadaljujejo v smeri 

urinega kazalca. Igralec vrţe igralno kocko, ki mu pove za koliko mest/polj se premakne 

naprej. Ko učenec pride na polje S ŠTEVILI, izţreba iz vrečke ţeton. Na ţetonu je napisano 

število, ki predstavlja delitelja. Njegova naloga je, da število iz polja deli s številom na 

ţetonu. Količnik mu pove, koliko denarja je zasluţil, kar odčita v legendi. Ko igralec pride 

na polje  z ?, vzame kartico presenečenja.  Ko pride na polje s kravo (ovco, kokoško, traktor, 

hlev), lahko to ţival/stvar kupi. Kupi lahko le, če ima dovolj denarja. V primeru, da nima 

dovolj denarja npr. krave ne more kupiti. Ko pride na polje TRŢNICA, igralec lahko prodaja 

svoje izdelke (jajca, mleko in volno). A te lahko proda le, če ima na svoji kmetiji ţe 

posamezno ţival, ki daje te izdelke. Koliko denarja dobi za posamezen izdelek  je napisano 

na ceniku. Polje POČITEK pomeni, da igralec počiva 1 krog. Polje DAVEK pomeni, da 

morajo plačati banki. Polje RAZGIBAJ SE pomeni, da vzame kartico razgibaj se, ki mu pove 

kaj mora narediti. Na karticah so napisane besede, ki se navezujejo na kmetijo. Naloge na 

karticah so uganke, pantomima ali pa da besedo nariše. Ostali soigralci ugibajo. Če je igralec, 

ki je prišel na to polje dobro pokazal/narisal/uganil, da so ostali lahko ugotovili, se premakne 

za 1 polje naprej. Prav tako se  za 1 polje naprej premakne tisti igralec, ki je uganil rešitev.    

Ko igralci prečkajo START, dobijo 100 €. Na začetku igre noben igralec nima denarja.  

Diferenciacija: Oblikujem homogeno skupino učencev. Učenci z učnimi teţavami dobijo 

prilagojeno igro, in sicer je prilagojeno v vrednosti denarja. Dobili so manjše vrednosti 

denarja (100, 50, 20, 10 €). 

Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

 DN: DZ str. 69 /3, 71 /7, 8 
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11. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 23. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

7. ustno delijo z 10 in s 100 

8. pisno delijo z večkratniki števila 10, 100 (z ostankom)  

Učne oblike frontalna, skupinsko delo 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga,  metoda didaktične igre 

Pripomočki igralna podloga twister , kartice z nalogami, vrtavka/kolo z navodili 

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (10 min) 

Pregledamo domačo nalogo.  

Obravnava (35 min) 

Na tablo zapišem račune, ki jih ustno učenci izračunajo: 500 : 10, 350 : 10, 720 : 10, 800 : 

100, 400 : 100 …  

Učencem povem za pravilo: »Če imata deljenec in delitelj na koncu ničlo, ju lahko 

odmislimo in računamo pisno, kot znamo ţe od prej.«  

To si učenci zapišejo tudi v zvezek pod naslovom: DELIMO Z DESETIŠKIMI ŠTEVILI. 

Pogledamo si še naslednje primere s postopkom pisnega deljenja:  

450 :50,  150 : 30, 5400 : 50, 1700 : 20, 4140 : 90, 3150 : 70, 9000 : 200, 5800 : 30 … 

Kličem učence  k tabli, da vidim, če so osvojili postopek reševanja.  

 

Sledi igra didaktične igre.  

Didaktična igra: Twistajmo hitro računanje 

Igro igra 6 igralcev, ki se med seboj razdelijo v pare. Eden iz med para ima vlogo vrtenja 

vrtavke/kolesa, drugi pa se  premika po igralni podlogi. Tisti, ki vrti vrtavko rešuje naloge. 

Po 5 min zamenjata vlogi. Tisti, ki se premika po igralni podlogi  mora roke ali noge 

premikati oz. postaviti na ustrezno barvo. Pred tem mora njegov par rešiti še nalogo. Iz igre 

izpadeš, če se s komolcem ali kolenom dotakneš podlage, padeš. Zmagovalni par je tisti, ki 

ostane na igralni podlagi. 

Diferenciacija: Oblikujem mešane skupine učencev, z različnimi sposobnostmi. Prilagodila 

sem teţavnost/zahtevnost nalog.  Učenci, ki imajo teţave lahko izberejo »laţje naloge«, med 

tem ko ostali lahko izberejo naloge z »zvezdico.« 

Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

 DN: DU str. 129, 130 
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12. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 24. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. pisno delijo trimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

2. pisno delijo trimestna števila, kjer je števka deljenca manjša od 

delitelja 

3. pisno delijo štirimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

4. razumejo vlogo 0 in 1 pri računski operaciji 

5. pisno delijo dvomestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

Učne oblike frontalna, skupinsko delo 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga,  metoda didaktične igre, delo z učnim listom  

Pripomočki igralna plošča »Gradim si kmetijo«, igralne figure (kmetje), igralna kocka, 

denar, zemljišče, ţivali (ovca, kokoš, krava…), traktor, kartice priloţnosti, 

kartice »razgibaj se«, cenik in legenda, ţetoni s števili, učni list  

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Pregledamo domačo nalogo.   

Obravnava (20 min) 

Didaktična igra: Gradim si kmetijo  

Igro igrajo 4 igralci. Vsak igralec dobi svojo igralno ploščo, ki predstavlja zemljišče. Na 

zemljišču vsak igralec gradi svojo kmetijo. Zmaga tisti, ki prvi zgradi kmetijo. Kmetija je 

zgrajena, ko je na zemljišču: hlev, traktor, krava, ovca in kokoš.  

Igralci mečejo kocko. Tisti, ki vrţe največ pik začne igro. Vrstni red nadaljujejo v smeri 

urinega kazalca. Igralec vrţe igralno kocko, ki mu pove za koliko mest/polj se premakne 

naprej. Ko učenec pride na polje S ŠTEVILI, izţreba iz vrečke ţeton. Na ţetonu je napisano 

število, ki predstavlja delitelja. Njegova naloga je, da število iz polja deli s številom na 

ţetonu. Količnik mu pove, koliko denarja je zasluţil, kar odčita v legendi. Ko igralec pride 

na polje  z ?, vzame kartico presenečenja.  Ko pride na polje s kravo (ovco, kokoško, traktor, 

hlev), lahko to ţival/stvar kupi. Kupi lahko le, če ima dovolj denarja. V primeru, da nima 
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dovolj denarja npr. krave ne more kupiti. Ko pride na polje TRŢNICA, igralec lahko prodaja 

svoje izdelke (jajca, mleko in volno). A te lahko proda le, če ima na svoji kmetiji ţe 

posamezno ţival, ki daje te izdelke. Koliko denarja dobi za posamezen izdelek  je napisano 

na ceniku. Polje POČITEK pomeni, da igralec počiva 1 krog. Polje DAVEK pomeni, da 

morajo plačati banki. Polje RAZGIBAJ SE pomeni, da vzame kartico razgibaj se, ki mu pove 

kaj mora narediti. Na karticah so napisane besede, ki se navezujejo na kmetijo. Naloge na 

karticah so uganke, pantomima ali pa da besedo nariše. Ostali soigralci ugibajo. Če je igralec, 

ki je prišel na to polje dobro pokazal/narisal/uganil, da so ostali lahko ugotovili, se premakne 

za 1 polje naprej. Prav tako se  za 1 polje naprej premakne tisti igralec, ki je uganil rešitev.    

Ko igralci prečkajo START, dobijo 100 €. Na začetku igre noben igralec nima denarja.  

Diferenciacija: Oblikujem homogeno skupino učencev. Učenci z učnimi teţavami dobijo 

prilagojeno igro, in sicer je prilagojeno v vrednosti denarja. Dobili so manjše vrednosti 

denarja (100, 50, 20, 10 €). 

Utrjevanje, vaje, urjenje (20 min) 

Učenci rešijo učni list, ki mi ga dajo v pregled (Priloga 7). Naredimo analizo in si zapišem 

podatke v tabelo.  

 

13. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 25. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

1. pisno delijo trimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

2. pisno delijo trimestna števila, kjer je števka deljenca manjša od 

delitelja 

3. pisno delijo štirimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

4. razumejo vlogo 0 in 1 pri računski operaciji 

5. pisno delijo dvomestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

6.  ponovijo poštevanko  

7. ustno delijo  z 10 in s 100 

8. pisno delijo z večkratniki števila 10 v mnoţici naravnih števil do 10 

000, brez ostanka 

Učne oblike frontalna, skupinsko delo 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga,  metoda didaktične igre,  

Pripomočki igralna plošča, kolo sreče, legenda, igralna kocka in figure , kartončki z 
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nalogami  

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Pregledamo domačo nalogo in učence še enkrat opozorim na napake, ki jih počnejo pri 

pisnem deljenju, ki sem jih opazila pri analizi učnega lista.  

Obravnava (35 min) 

Didaktična igra: SPREHOD PO ŢIVALSKEM VRTU  

Igro igra 4-5 igralcev. Igralci mečejo igralno kocko, da določijo vrstni red igranja. Igralec z 

večjim številom na igralni kocki prične. Vrstni red se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Ko 

igralec pride na določeno polje, zavrti kolo sreče. Ta mu pove, kaj je njegova naloga. Njegov 

soigralec mu prebere nalogo, da jo reši. Zmaga tisti, ki prvi prispe na cilj.  

Diferenciacija:Oblikujem heterogeno skupino učencev. Prilagodila sem 

teţavnost/zahtevnost nalog.  Učenci, ki imajo teţave lahko izberejo »laţje naloge«, med tem 

ko ostali lahko izberejo naloge z »zvezdico.« 

 

Didaktična igra: GOR, DOL 

Igro igra 4-5 igralcev. Igralci mečejo igralno kocko, da določijo vrstni red igranja. Igralec z 

večjim številom na igralni kocki prične. Vrstni red se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Ko 

pride na določeno polju, izve kateri kartonček mora vzeti. Njegov soigralec mu prebere 

nalogo, da jo reši. Zmaga tisti, ki prvi prispe na cilj.  

Diferenciacija: Oblikujem heterogeno skupino učencev. Prilagodila sem 

teţavnost/zahtevnost nalog.  Učenci, ki imajo teţave lahko izberejo »laţje naloge«, med tem 

ko ostali lahko izberejo naloge z »zvezdico.« 

Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

Učenci rešijo naloge v RJI in DZ.  

 

14. Učna ura:  

UČNA PRIPRAVA ZA MATEMATIKO 

Študentka, 

ki vodi uro 

Petra Druţinec 

Mentorica 

na OŠ 

Majda Kosec Mentorica na PeF Tatjana Hodnik Čadeţ 

Šola OŠ Cvetka Golarja 

Datum: 26. 5. 2016 Razred: 4. a Zaporedna ura (od 1 do 5): 1.  

Učna tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA Učna enota: PISNO DELJENJE Z 

ENOMESTNIM ŠTEVILOM 

Učni cilji 

 

 

 

Učenci: 

9. pisno delijo trimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

10. pisno delijo trimestna števila, kjer je števka deljenca manjša od 

delitelja 

11. pisno delijo štirimestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 
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12. razumejo vlogo 0 in 1 pri računski operaciji 

13. pisno delijo dvomestna števila z enomestnim številom in napravijo 

preizkus (tudi z ostankom) 

14.  ponovijo poštevanko  

15. ustno delijo  z 10 in s 100 

16. pisno delijo z večkratniki števila 10 v mnoţici naravnih števil do 10 

000, brez ostanka 

Učne oblike individualna 

Učne 

metode 

pogovor, razlaga, delo z učnim listom  

Pripomočki Preizkus znanja  

Literatura - Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo 

 

Potek  prve učne ure:  

Uvajanje z motivacijsko spodbudo (5 min) 

Pregled domače naloge.  

Obravnava (35 min) 

Pisanje preverjanja znanja (Priloga 7). 

Utrjevanje, vaje, urjenje (5 min) 

/ 

 

 


