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POVZETEK 

V magistrskem delu z naslovom Prostorske predstave učencev pri matematiki v 5. razredu smo 

želeli predstaviti problematiko, s katero se učenci srečujejo pri geometriji. Ugotoviti smo želeli, 

kakšno prostorsko predstavo imajo učenci petih razredov in ali se med deklicami in dečki 

pojavljajo razlike na preizkusu znanja iz prostorskih predstav.   

V teoretičnem delu je predstavljen vsebinski sklop geometrije in njena umeščenost v učni načrt. 

Predstavili smo operativne cilje in vsebine, ki jih učenci spoznajo od 1. do 5. razreda. Poleg 

operativnih ciljev in vsebine smo omenili tudi splošne cilje, standarde znanja, ki jih mora 

učenec doseči, in didaktična priporočila, ki so v pomoč učitelju pri dosegi ciljev. Opisali smo 

pristop, s katerim učitelji seznanijo učence s tridimenzionalnimi in dvodimenzionalnimi 

oblikami pri geometriji in izpostavili vsebini, ki spodbujata prostorsko predstavo. Znotraj 

geometrije smo se osredinili na področje prostorskih predstav in njihovo kvalifikacijo na 

prostorsko vizualizacijo in prostorsko orientacijo. Primerjali smo ju med seboj in zapisali 

pomembne razlike med njima. Predstavili smo ugotovitve tujih raziskav avtorjev Piageta in 

zakoncev van Hiele. Piaget je raziskoval razvoj sposobnosti prostorskih predstav in razvoj 

prostorskih pojmov. Zakonca van Hiele pa sta raziskovala razvoj geometrijskih predstav. 

Teoriji smo med seboj tudi primerjali in zapisali najpomembnejše razlike. Na koncu smo se 

osredotočili še na napačne prostorske predstave in prikazali načine, kako bi učitelj lahko 

pripomogel k odpravi napak.  

V empiričnem delu smo kot metodo dela uporabili deskriptivno neeksperimentalno, glede na 

raziskovalno pristop pa smo izbrali kvantitativno raziskavo. Raziskava je temeljila na 

neslučajnostnem priložnostnem vzorcu. S pomočjo preizkusa znanja smo raziskali, kako 

uspešni so učenci pri reševanju nalog s poudarkom na prostorskih predstavah. Raziskali smo 

tudi, ali se med deklicami in dečki pojavljajo razlike na preizkusu znanja iz prostorskih 

predstav. Želeli smo tudi ugotoviti, katere so najpogostejše napačne prostorske predstave 

učencev in katere so najpogostejše težave pri prepoznavanju geometrijske mreže kocke. S 

pomočjo preizkusa znanja smo tudi raziskali, katera težava je pogosteje prisotna: prostorska 

vizualizacija ali prostorska orientacija. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo učenci slabo 

prostorsko predstavo. Predvsem imajo težave z ločevanjem osnovnih matematičnih pojmov, 

kot so geometrijska telesa in geometrijski liki. Težave so imeli tudi s prepoznavanjem mreže 

kocke. Med deklicami in dečki se pojavljajo razlike pri preizkusu znanja iz prostorskih 

predstav, vendar pa te razlike niso statistično pomembne. Malo boljši rezultat so dosegli dečki. 

Več težav pri reševanju učencem povzroča prostorska vizualizacija, saj morajo učenci razumeti 

in si predstavljati mentalne premike dvo- in tridimenzionalnih predmetov. Pred tem pa si morajo 

ustvariti mentalno sliko in si jo predstavljati v svojih mislih. Tega vsi učenci 5. razreda še niso 

zmožni. Raziskava na področju prostorske predstave je pomembna za razvoj matematike, bolj 

natančno na področju geometrije. Rezultati raziskave nudijo vpogled v primanjkljaje učencev 

na področju prostorskih predstav in predstavljajo izhodišče za nadaljnje načrtovanje in 

izboljšave pouka geometrije na razredni stopnji. 

 

Ključne besede: prostorske predstave, geometrija, geometrijski liki, geometrijska telesa, učni 

načrt. 

  



SUMMARY 

In the master's thesis entitled Spatial representation in Mathematics in the 5th grade, we wanted 

to present the problems that pupils face in geometry. We wanted to find out what kind of spatial 

representation pupils of fifth grade have and whether there are differences between the sexes. 

In the theoretical part, we described the geometry and its placement in the curriculum. We 

presented the operational goals and contents that pupils learn from the 1st to the 5th grade. In 

addition to the operational goals and content, we also mentioned the general goals and standards 

of knowledge that a pupil must achieve and didactic recommendations that help the teacher 

achieve the goals. We have described the approach by which teachers acquaint students with 

three-dimensional and two-dimensional shapes in geometry and highlight the content that 

promotes a spatial representation. Within geometry, we focused on the field of spatial 

representation and its qualification to spatial visualization and spatial orientation. We compared 

each other and recorded important differences between them. We presented the findings of 

foreign research by Piaget and spouses van Hiele. Piaget explored the development of the ability 

of spatial representations and the development of spatial concepts. Spouses van Hiele 

investigated the development of geometric representations. We compared the theories and 

recorded the most important differences among themselves. In the end, we focused on the 

wrong spatial representations and presented the ways in which the teacher can help to correct 

mistakes.  

In the empirical part, we used the descriptive non-experimental method as a method of work, 

and according to the research approach we selected a quantitive study. The research was based 

on a random occasional sample. With the help of the exam, we studied how successful pupils 

are in solving tasks with an emphasis on a spatial representaion. We also explored whether there 

are differences in spatial representation between the sexes. We also wanted to find out which 

are the most common wrong spatial problems of pupils and which are the most common 

problems in identifying the geometric net of the cube. With the help of the exam we also 

invetigated which problem is more often presented-spatial visualization or spatial orientation. 

The results of the study showed that pupils have a poor spatial representation. They mainly have 

problems with the separation of basic mathematical concepts, such as geometric shapes and 

geometric bodies. Problems were also encountered by identifying a net of a cube. There are 

differences between girls and boys in the exam in spatial representation, but this differences are 

not statistically significiant. A little better result was achieved by boys. More problems in 

solving is caused by spatial visualization, as pupils must understand and imagine the mental 

move of two- and three-dimensional object. Before that they must create a mental picture and 

imagine it in their minds. Not all pupils in the 5th grade are not capable of this. The research of 

the spatial representaion is important for the development of mathematics, more precisely in 

the field of geometry. The results of the survey provide and insight into the pupil's deficits in 

spatial representation and represent the starting point fort he further planning and improvement 

of geometry classes at the class level. 

 

Keywords: spatial representation, geometry, geometric shapes, geometric bodies, curriculum 
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UVOD 

Geometrija je zelo pomembno področje v matematiki in dobro znanje geometrije je pomembno 

za marsikateri poklic. 

Devetletna osnovna šola je uvedla poučevanje geometrije po principu od telesa k točki. V 

osemletni šoli pa je bilo ravno obratno od točke k telesu. Ta način poučevanja je bil težje 

razumljiv, zato so to v devetletni osnovni šoli spremenili. S pristopom od telesa k točki učenci 

lažje razumevajo pojme in prehajajo od manj k bolj kompleksnim pojmom. 

Perat (1999) v svojem delu Od telesa do točke omenja organiziran pouk geometrije, ki zahteva, 

da ko učenci napredujejo v spoznavanju geometrijskih izrazov, se nato urijo tudi v prostorskem 

predstavljanju, v logičnem mišljenju in sklepanju, v spominu ter natančnem izražanju. 

Pri opazovanju geometrijskih teles ne smemo hiteti, saj se učenci z nekaterimi geometrijskimi 

oblikami srečajo prvič in se morajo temeljito seznaniti z njimi. Učitelj se mora s primernimi 

vprašanji prepričati, ali so učenci dobili prave predstave o geometrijskih oblikah (Perat, 1999). 

Večkrat so za napačne predstave otrok krivi učitelji sami s svojimi neustreznimi matematičnimi 

izjavami (Thomas, 1982, v Clements in Sarama, 2000). Nekateri učitelji imajo težave in odpor 

do poučevanja geometrije, saj so tudi sami v osnovni šoli imeli težave na tem področju. Vendar 

pa mora učitelj odmisliti svoje težave in poskušati geometrijo prikazati kot zabavno področje, 

s katerim se lahko naučimo veliko novega. 

Tudi sama sem imela v osnovni šoli z geometrijo večje probleme s predstavljanjem in s to 

raziskavo sem želela preveriti, na kaj je treba biti pri poučevanju pozoren, kje imajo učenci 

največje težave s predstavo. Ko bom sama poučevala učence, se bom osredotočila na te 

ugotovitve, osredotočila se bom na njihove napačne predstave in jih poskušala odpraviti s 

pomočjo cikličnega procesa. Najprej bom premislila o vrsti napake in ugotovila globino napake 

z novimi nalogami. Nato bom preverila svojo hipotezo v razgovoru z učencem in poslušala 

njegovo razmišljanje oziroma reševanje. Nato bom oblikovala povratno informacijo in jo 

prilagodila učencu. Na koncu bom načrtovala proces odpravljanja napak (Kmetič, 2013, str. 

95).  

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov: iz teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem 

delu magistrskega dela smo najprej opredelili, kaj je geometrija in kaj je prostorska predstava. 

Pri geometriji smo predstavili pristope poučevanja in jih opisali. Pri prostorski predstavi pa smo 

opisali kvalifikacijo prostorskih predstav in jih primerjali med seboj. Zanimalo nas je, kako spol 

vpliva na prostorsko predstavo, ali se med deklicami in dečki na preizkusu znanja iz prostorske 

predstave pojavljajo razlike. Predstavili smo dve teoriji, ki razvijata prostorske predstave. 

Predstavniki teh teorij so Piaget in zakonca van Hiele. Teoriji smo med seboj tudi primerjali. 

Opisali smo učiteljevo vlogo pri razvoju otrokovega poimenovanja prostora po van Hielu, da 

otroci preidejo na višjo stopnjo. Osredotočili smo se tudi na učni načrt. Opisali smo operativne 

cilje in vsebine, s katerimi se učenci seznanijo od 1. do 5. razreda. Predstavili smo tudi splošne 

cilje, standarde znanja in didaktične pripomočke, ki so učiteljem v pomoč pri poučevanju. 

Zanimalo nas je tudi, kakšne napačne predstave imajo učenci in osredotočili smo se na to, kako 

lahko učitelj pripomore k temu, da napačne predstave odpravi. V empiričnem delu smo 

predstavili glavne ugotovitve, do katerih smo prišli z analizo preizkusa znanja, s katerim smo 

preverjali prostorske predstave petošolcev. Rezultate smo predstavili v tabelah z opisno 

statistiko in s t-testom. Na koncu smo odgovorili tudi na vseh pet raziskovalnih vprašanj, ki 

smo si jih zadali na začetku empiričnega dela.  
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TEORETIČNI DEL 

1 GEOMETRIJA  

»Geometrija je področje matematike, ki se ukvarja z objekti v ravnini in prostoru« (Benedičič, 

2002, str. 97) in je ena izmed matematičnih disciplin, ki jo uporabljamo v vsakdanjem življenju 

pri reševanju problemov.  

Geometrija ima pomembno mesto v matematiki, ker:  

 izboljša prostorske predstave,  

 je sredstvo za razvijanje drugih matematičnih pojmov (Bruni in Seidenstein, 1990),  

 omogoča raziskovanje fizičnega sveta,  

 se ukvarja z vizualizacijo, risanjem in konstruiranjem figur,  

 omogoča reprezentacijo matematičnih pojmov, ki sami po sebi niso vizualni, in  

 je sama po sebi primer matematičnega sistema (Usiskin, 1990 v Cotič in Hodnik Čadež, 

2002).  

Z geometrijo otroci razvijajo vizualno intuicijo, kritično mišljenje, reševanje problemov, 

deduktivno sklepanje, logično argumentiranje in dokazovanje (Jones, 2002 v Seah, 2015). 

Zagotavlja osnovo za razvoj prostorskih občutkov in ima pomembno vlogo pri naprednem 

pridobivanju znanja najprej pri matematiki, v nadaljevanju pa v znanosti, tehnologiji in 

inženiringu (Seah, 2015).  

Otrokove prve izkušnje v razumevanju sveta okoli sebe so poleg geometrijskih tudi prostorske, 

npr. ločevanje predmetov med seboj in določanje oddaljenosti predmeta. Geometrijske in 

prostorske ideje otroci uporabljajo za sprejemanje odločitev in reševanje problemov v 

vsakdanjem življenju (Bruni in Seidenstein, 1990). Prvi stik z okoljem pred razvojem jezika 

temelji skoraj povsem na prostorski izkušnji, posebno skozi tip in vid. Kasneje se razvije jezik, 

ki prevzame razumevanje v okviru fizičnega okolja (Dickson, Brown, Gibson, 1993). 

1.1 PRISTOP K POUČEVANJU GEOMETRIJE 

Šolska geometrija navadno ne zadosti vsem zgoraj omenjenim postavkam. Geometrijo v naši 

osnovni šoli bi lahko opredelili kot učenje o geometrijskih pojmih po načelu korak za korakom. 

Gre za to, da učenci načrtno pridobivajo prilagojeno strukturo geometrijskega znanja (Cotič in 

Hodnik Čadež, 2002). 

Geometrija, ki jo poimenujemo geometrija od telesa k točki, se od geometrije, ki je bila značilna 

za osemletno osnovno šolo (geometrija od točke k telesu), razlikuje predvsem v pristopu pri 

oblikovanju osnovnih geometrijskih pojmov (Cotič in Hodnik Čadež, 2002).  

Pri geometriji od telesa k točki postopoma prehajamo z večjih dimenzij na manjše (Hodnik 

Čadež, 2002).  

Učenci se najprej seznanijo s tridimenzionalnimi oblikami, ki jih obkrožajo in iščejo njim 

podobne oblike. Danim modelom geometrijskih teles nato poiščejo podobne predmete v njihovi 

okolici in izdelujejo modele geometrijskih teles iz različnih materialov (Cotič in Hodnik Čadež, 

2002). Hodnik Čadež (2002) trdi, da ta način poglobi učenčevo razlikovanje med oglatimi in 

okroglimi telesi. Med oglatimi podrobno spoznajo kocko, kvader in piramido, med okroglimi 

pa kroglo, valj in stožec (Cotič, Hodnik, Manfreda, Mutić, 1996).  
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Primeri dejavnosti: 

1. RAZVRŠČANJE OBLIK 

Otroci naj prinesejo v šolo embalaže iz različnih materialov, različnih velikosti in tudi različnih 

oblik. Razvrstijo naj embalažo na »tisto, ki se vrti« in na »tisto, ki se ne vrti«. Razvrščajo jo 

lahko tudi po velikosti (manjše-večje), če ima embalaža pokrov ali ga nima, ali je hrana ali ni 

itd. Pomembno je, da se poleg predmetov oblike kocke in kvadra uporabijo tudi oblike stožec, 

piramida in krogla (učitelj prinese embalažo takih oblik). To bo učencem omogočilo več 

možnosti raziskovanja tridimenzionalnih oblik (Bruni in Seidenstein, 1990). 

2. PODOBNOST 

Na mizo postavimo recimo kocko. Učencem postavljamo vprašanja: Ali najdeš katero drugo 

telo, ki je podobno temu na mizi? Postavi ga zraven prvega.  

Katero telo mu ni podobno? Ali ima enako število ploskev?  

Učenci naj se naučijo čim več opisovanja in primerjanja teles, kar lahko kasneje povežejo tudi 

s predmeti v realnosti (Bruni in Seidenstein, 1990). 

Iz tridimenzionalnih oblik postopoma prehajajo na dvodimenzionalne (Cotič in Hodnik Čadež, 

2002). Učenci na začetku prepoznajo samo nekatere like, kot so krog, kvadrat, pravokotnik in 

trikotnik (Cotič, Hodnik, Manfreda in Mutić, 1996). Krog se od ostalih treh razlikuje po tem, 

da nima stranic. Omejen je s krivo črto, ki ji pravimo krožnica. Vse točke na njej so enako 

oddaljene od središča kroga. Preostale tri geometrijske like skupno poimenujemo večkotniki 

(Cotič, Hodnik, Manfreda, Mutič, 1996). 

Da učenci razvijejo bolj celostno razumevanje geometrijskih izrazov, morajo 

dvodimenzionalne oblike gledati iz različnih zornih kotov. Pri sestavljanju sestavljanke mora 

učenec najti pravo obliko koščka, da bo ta ustrezal na prazno mesto. Učenec si mora to obliko 

koščka, ki ga išče, predstavljati iz različnih zornih kotov (Bruni in Seidenstein, 1990). 

Primeri dejavnosti: 

1. KNJIGA LIKOV 

Otroci naj najdejo primere dvodimenzionalnih oblik v njihovem okolju: v razredu, šoli, doma, 

na poti domov itd.  

Učitelj naj se z učenci pogovori o njihovih lastnostih in kako izgledajo iz različnih zornih kotov. 

Naredijo naj knjigo ali pa predstavijo kolaž v razredu in na tak način predstavijo zbirko različnih 

likov (Bruni in Seidenstein, 1990). 

2. TANGRAM 

Učitelj učencem predstavi različne like, različnih oblik in velikosti (slika 1). Njihova naloga je, 

da uporabijo like tangrama (slika 2), da pokrijejo like s slike 1. Vsakega lahko uporabijo le 

enkrat. Tako se učijo različne orientacije likov, da so lahko obrnjeni tudi v druge smeri (Bruni 

in Seidenstein, 1990). Tangram je sestavljen iz kvadrata, paralelograma in petih trikotnikov. 

Posebna značilnost tangrama je, da vsi liki, ki ga sestavljajo, skupaj tvorijo kvadrat. 
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Slika 1: Različni liki (Bruni in Sedenstein, 1990, str. 214) 

 

Slika 2: Tangram (Bruni in Sedenstein, 1990, str. 214) 

Otroci zatem spoznajo črte (ravne, krive, sklenjene in nesklenjene) preko risanja. Sklenjena črta 

nastane, ko začnemo in končamo z risanjem v isti točki, pri nesklenjeni se začetek in konec ne 

ujemata. Otroci naj črte spoznajo preko modelov, kot so vezalke, vrvice, odpeta verižica (za 

nesklenjeno črto), gumijasta elastika (gumitvist), prstan, zapeta verižica (za sklenjeno črto). 

Črte lahko dobimo z obrisovanjem teles, kjer nam robovi nekaterih okroglih teles predstavljajo 

model krivih črt, robovi oglatih teles pa predstavljajo modele ravnih črt. Učenci naj rišejo krive 

črte predvsem prostoročno, ravne črte pa ob ravnilu. Po obravnavi črt na koncu definiramo še 

točko kot presečišče črt. Če točko povežemo z geometrijskimi telesi in liki, lahko rečemo, da 

je oglišče ponazorilo za točko (Cotič, Hodnik, Manfreda, Mutić, 1996).  

Pri pristopu od telesa k točki poteka pridobivanje pojmov bolj intuitivno, opirajoč se na 

otrokove izkušnje. Prehodi med vsebinami so elegantnejši in mehkejši. Pristop odpira nove 

možnosti učiteljem in tudi staršem, da otroka seznanijo z geometrijo in s tem postavijo dobre 

osnove za nadaljnje delo na tem področju (Cotič, Hodnik, Manfreda, Mutić, 1996). 

1.2 VLOGA DIDAKTIČNIH SREDSTEV PRI POUČEVANJU 

GEOMETRIJE    

Didaktično sredstvo in njegovo rokovanje pomembno vpliva na učenčevo mišljenje. Podatki, 

ki pridejo do učenca preko neke fizične aktivnosti in rokovanja s konkretnimi predmeti, morajo 

privesti do mentalne aktivnosti učenca, s katero učenec razumeva abstraktne matematične 

pojme (Hodik Čadež, Manfreda Kolar, 2009). Geometrija je neposredno povezana s fizičnim 

svetom (Manfreda Kolar, zapiski s predavanj Didaktike matematike II). Na podlagi fizične 

izkušnje učenec spozna lastnosti nekega predmeta (npr. ker se valj kotali, ima krivo ploskev) 

(Hodnik Čadež, zapiski s predavanj Didaktike matematike I).  
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Pomembno je, da učenec dela s konkretnim materialom, da ni le opazovalec, kar pa je naloga 

učitelja (Clements, 1998). Če didaktično sredstvo ne spodbudi določenega miselnega napora, 

je potem didaktično neprimerno (Markovac, 1990, v Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009). 

Torej didaktično sredstvo »ima funkcijo nekakšnega posrednika« (Hodnik Čadež in Manfreda 

Kolar, 2009, str. 233). Na eni strani so opredeljeni učni cilji, h katerim si prizadeva učni proces, 

na drugi strani pa so rezultati tega učnega procesa, kar so učenci, ki so matematično izobraženi 

(Gallert, 2004, v Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009).  

Hodnik Čadež (2013) konkretni material poimenuje kot didaktični material. Z njim poskušamo 

približati abstraktne matematične pojme na različne načine. Njegova uporaba ima pomembno 

vlogo pri oblikovanju matematičnih pojmov, saj učencem pomaga priti do razumevanja 

pojmov, postopkov, algoritmov in simbolov. Didaktičen material je pri geometriji neposredni 

vir informacij. Pri učenju geometrijskih pojmov zato govorimo o empirični abstrakciji 

(Manfreda Kolar, zapiski s predavanj Didaktike matematike II ).  

Markovac (1990, v Hodnik Čadež, 2013) trdi, da mora učenec didaktični material uporabljati 

toliko časa, dokler ni sposoben rešiti naloge brez uporabe tega materiala. Ko to doseže, lahko 

preneha z njegovo uporabo. Vloga učitelja je tukaj, da spodbuja učence k reševanju nalog brez 

uporabe didaktičnega materiala, saj se učenec sam ne bo odločil za opustitev, s tem pa učitelj 

preverja učenčevo zrelost za njegovo opustitev. Učitelj bo lahko izbral didaktičen material, za 

katerega bo presodil, da bo ustrezen za napredek v matematičnem znanju, vendar pa ni nujno, 

da se bo to v praksi uresničilo (Hodnik Čadež, 2013). Učenec didaktično sredstvo lahko dojema 

matematično, kjer mu to sredstvo predstavlja reprezentacijo nekega abstraktnega pojma. Lahko 

pa ga dojema tudi nematematično, v njem vidi le fizični objekt in za konstruiranje znanja so 

pomembne lastnosti teh objektov. Učenec pa ne vidi tudi matematičnih relacij, ki so prisotne v 

ozadju (Hodnik Čadež in Manfreda Kolar, 2009). Didaktični material sam po sebi ne zagotavlja 

uspešnega učenja oziroma je učenje kompleksen proces, katerega del je tudi uporaba 

didaktičnega materiala. Dejavniki, ki vse vplivajo na proces učenja in poučevanja, so narava 

matematičnega pojma, način uporabe didaktičnega materiala ter sam material. Poleg 

konkretnega materiala pa moramo v procesu učenja in poučevanja omogočiti učencem delo tudi 

z grafičnim materialom in vzpostavljati relacije med reprezentacijami in simboli (Hodnik 

Čadež, 2013).  

Od učitelja se pričakuje, da vsakemu učencu s primernimi pristopi omogoči, da se izobražuje 

po svojih zmožnostih. Tako nadarjenost učencev kot tudi učne težave učencev so učitelju v 

izziv, kako mora poučevati, kako prepoznati potrebe učencev in kako mora ukrepati, da bodo 

dosežki učencev najboljši, glede na njihove zmožnosti in sposobnosti (Žakelj, 2013). 

2 PROSTORSKA PREDSTAVA 

Prostorska predstava je zmožnost razumevanja in pomnjenja prostorskih odnosov med 

predmeti. To zmožnost lahko razumemo kot edinstveno obliko inteligence, ki se razlikuje od 

drugih oblik inteligence, kot so verbalne sposobnosti, spomin in sposobnost razmišljanja. 

Prostorska predstava se razvija skozi celo življenje in redko deluje ločeno od drugih 

sposobnosti, kot so logično sklepanje, verbalne spretnosti in učinkovit priklic spomina. 

Primanjkljaji na enem področju se lahko pogosto nadomestijo z odličnostjo v drugih. 

Pomembna vrsta izjemnega talenta v matematiki pa je zmožnost preklopa iz enega prikaza v 

drugega (What is spatial ability?, 2016). Žakelj (2014) omenja, da prostorska predstava pomeni 

prepoznavanje prostorskih odnosov in sposobnost orientacije v ravnini in v prostoru ter 

geometrijskih pojmov. Brez prostorskih predstav bi težko obstajali, saj bi se težko pogovarjali 
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o položaju in razmerjih med predmeti, podajali ali prejemali smeri, ne bi si mogli zamisliti 

sprememb v položaju ter ne bi si mogli predstavljati oz. zamisliti velikosti oblik (Smit, 1998, v 

Bennie in Smit, 1999). 

Zmožnost prostorske predstave je Gardner (1995) poimenoval prostorska inteligenca in po 

njegovem mnenju je to ena izmed sedmih človeških intelektualnih sposobnosti, ki pa med seboj 

niso strogo ločene. »Za prostorsko inteligenco so najpomembnejše zmožnosti pravilnega 

zaznavanja vidnega sveta, izvajanja pretvorb ali sprememb začetnih zaznav, poustvarjanje 

vidikov svojih vidnih doživetij, celo v odsotnosti ustreznih telesnih dražljajev« (Gardner, 1995, 

str. 208). Otroku lahko rečemo, naj uporabi like, ki mu jih damo mi ali pa jih ustvari sam. Ne 

bo vsak posameznik uporabljal iste zmožnosti, nekateri imajo boljše razvito vidno zaznavanje, 

nekateri so boljši v jezikovni zmožnosti in nekateri imajo boljšo zmožnost risanja. Tisti, ki bo 

spreten na več omenjenih področjih, bo verjetno uspešen na prostorskem področju. Pri nekaterih 

dejavnostih npr. pri delu kiparja je prostorska predstava bistvenega pomena (Gardner, 1995). 

Thurstone (1938, v Gardner, 1995, str. 210) je prostorsko predstavo »štel med sedem osnovnih 

faktorjev razuma«. Delil jo je na tri sestavine: zmožnost prepoznave identičnosti predmeta, ko 

ga vidimo iz različnih kotov, zmožnost predstave gibanja ali notranjega premikanja med deli 

neke kompozicije in zmožnost razmišljanja, o tistih prostorskih odnosih, pri katerem je 

opazovalčev zorni kot bistveni del problema. 

Prostorske predstave je možno izboljšati s pomočjo geometrijskih dejavnosti (Bruni in 

Seidenstein, 1990) v določenem časovnem obdobju (Bennie in Smit, 1999). Te dejavnosti so 

npr. igranje s konstrukcijskimi igračami (kot majhen otrok), igranje tridimenzionalnih igric na 

računalniku, sodelovanje v nekaterih vrstah športa (Sorby, 1999). Poleg geometrijskih 

dejavnosti prostorsko predstavo lahko izboljšamo tudi s hobiji ali aktivnostmi, ki pripomorejo 

k izboljšanju le-te. Lahko igramo šah, sestavljamo lego kocke (tudi računalniške verzije), 

rišemo, sestavljamo sestavljanke, fotografiramo, izdelamo origami, igramo vizualne spominske 

igre, itd. (What is spatial ability?, 2016). Tudi Hawes, Tepylo in Moss (2015) omenjajo, da 

uganke (npr. sestavljanke, tangram, pentomini izzivi, računalniška igra tetris) pripomorejo k 

izboljšanju prostorske predstave. Izboljšujejo tudi različne prostorske spretnosti, vključno z 

rotacijo in prostorskim razmišljanjem.  

Izboljšanje prostorskih predstav in učenje geometrije sta odvisni druga od druge (Del Grande, 

1987, v Bruni in Seidenstein, 1990).  

Primer aktivnosti za izboljšavo prostorskih predstav: 

Pentomini so didaktični pripomoček, s katerim lahko izvajamo različne aktivnosti za razvijanje 

prostorskih predstav.  
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Slika 3: Vseh dvanajst pentomin 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Pentomina#/media/File:Free_pentominos_001.svg) 

Ima dvanajst različnih prostih oblik, sestavljenih iz petih skupaj pritrjenih kvadratov, povezanih 

po stranicah in postavljenih v različne smeri.  

 

Slika 4: Vsem dvanajstim pentominim dodamo še šest zrcalnih 

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Pentomina#/media/File:All_18_Pentominoes.svg) 

Lahko se jih razvršča, ureja, kombinira, primerja in rotira. Učitelji lahko uporabljajo pentomine 

za učenje števil, črk, barv, štetja, oblik, motoričnih spretnosti, kritičnega mišljenja, merjenja in 

logike. Uporabljamo jo lahko tudi pri geometriji za prepoznavanje oblik, štetja stranic in kotov 

ter tudi pri simetriji za boljšo, konkretno predstavo (Thoburn, 1992).  

 

Slika 5: Dva različna kvadrata (sestavljena iz pet pentomin) (Thoburn, 1992) 
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Slika 6: Prepoznavanje črk s pomočjo pentomin (Thoburn, 1992) 

 

Slika 7: Računanje s pentomini (Thoburn, 1992) 

 

Slika 8: Štirje različni pravokotniki (sestavljeni iz štirih različnih pentomin) (Thoburn, 1992) 

 

 

Slika 9: Simetrija in pentomini (Thoburn, 1992) 

Otroci si s pentomini lažje predstavljajo bolj kompleksne pojme, kot sta obseg in ploščina 

(Thoburn, 1992). Če pentomine primerjamo po obsegu in ploščini, ugotovimo, da imajo vsi 

pentomini enako ploščino, obseg pa imajo različen in je odvisen ob njihove oblike.    

Prostorski občutek pa ni bistvenega pomena le pri geometriji, ampak tudi pri mnogih opravilih, 

kot so pisanje črk in številk, branje podatkov iz tabel, izdelovanje diagramov, branje 

zemljevidov in predstava objektov, opisanih ustno (Bruni in Seidenstein, 1990). 
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Sposobnost prostorske predstave je ključnega pomena pri prepoznavanju geometrijskih teles in 

likov ter pri prepoznavanju njihovih lastnosti (Seah, 2015).  

2.1 MATEMATIČNE VSEBINE, KI SPODBUJAJO PROSTORSKE 

PREDSTAVE 

Poleg tridimenzionalnih in dvodimenzionalnih oblik, na katerih temelji pouk geometrije na 

razredni stopnji, se učenci na razredni stopnji spoznajo še z nekaterimi pojmi, ki so bolj značilni 

za spodbujanje prostorskih predstav. V nadaljevanju sledi predstavitev dveh takih geometrijskih 

vsebin. 

Učenci se spoznajo s pojmom simetrija (Cotič, Hodnik, Manfreda in Mutić, 1996). 

»Simetrija je lastnost ravninskega lika, da se pri zrcaljenju preslika sam nase. Pravimo, da je ta 

lik zrcalno ali osno simetričen (Benedičič, 2002, str. 381).« 

 

Slika 10: Simetrična lika (Benedičič, 2002, str. 381) 

Simetrija se pojavi naravno, ko učenci raziskujejo in preučujejo oblike. Lahko si pomagajo z 

ogledalom, da bolje razumejo in si predstavljajo, kako premakniti sliko, da se obe strani 

ujemata. Poudarek je na ugotavljanju, ali ima lik osno simetrijo in ali je simetrijo mogoče 

prikazati na več kot en način (Bruni in Seidenstein, 1990). Poleg osne poznamo tudi središčno 

simetrijo (središčno simetrične so npr. črke s, o, n in z), vendar je pojem središčne simetrije za 

otroke te starosti prezahteven. To simetrijo se obravnava v višjih razredih (Cotič, Hladnik, 

Manfreda, Mutić, 1996). 

Primer naloge simetrije: 

Na levi strani je narisana oblika. Nariši simetrično obliko tej obliki na desno stran.  
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Slika 11: Oblika (narisano s programom GeoGebra) 

Vsebina, ki prav tako spodbuja razvoj prostorskih predstav, so mreže geometrijskih teles. 

Geometrijska mreža telesa je »prikaz razgrnjenega površja geometrijskega telesa v obliki mreže 

v ravnini (Benedičič, 2002, str. 227).« Delo z geometrijskimi mrežami nudi priložnost za 

povezovanje dvo- in tridimenzionalnega prostora. Učenci so poskusili najprej iz geometrijskih 

teles dobiti geometrijsko mrežo z zgibanjem ali odvijanjem, ter obratno iz geometrijske mreže 

so pridobivali geometrijska telesa s pogosto nesistematičnim ustvarjanjem spekulativnih 

vzorcev, da bi utrdili geometrijsko mrežo. Iskanje geometrijskih mrež vključuje prostorske 

sposobnosti, vizualizacijo, orientacijo, odnose in preslikavo geometrijskih lastnosti od mreže 

do teles in obratno (Knight in Wright, 2014). Mariotti (1989, v Knight in Wright, 2014) je 

naredil raziskavo, ki se je osredotočala na to, kako učenci ustvarijo mrežo iz danega 

geometrijskega telesa. Opazil je, da so otroci stari med 10 in 13 let konstantno izbrali mrežo 

kocke v obliki črke T z odvijanjem fizičnih modelov, vendar pogosto misleč, da je to edina 

možna geometrijska mreža kocke. Težavnost stopnje razumevanja geometrijske mreže je 

odvisna od oblike telesa in razporeditve delov mreže (Bourgeois, 1986, v Knight in Wright, 

2014). Pri nekaterih geometrijskih telesih lahko dobimo geometrijsko mrežo na več različnih 

načinov (krogla, kvader), pri krogli pa to sploh ni mogoče. Krogla nima geometrijske mreže 

(Cutič, Hodnik, Manfreda, Mutič, 1996). 

Primeri geometrijskih mrež: 

 
Slika 12: Lažja oblika geometrijske mreže kocke (http://www.wikiwand.com/sl/Kocka) 
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Slika 13: Težja oblika geometrijske mreže kocke 

(http://eucbeniki.sio.si/matematika6/543/index6.html) 

 

Slika 14: Lažja oblika geometrijske mreže kvadra 

(http://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index2.html) 

 

Slika 15: Težja oblika geometrijske mreže kvadra 

(http://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index6.html) 

 

http://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index2.html
http://eucbeniki.sio.si/matematika6/540/index6.html
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Slika 16: Geometrijska mreža valja (http://eucbeniki.sio.si/mat9/917/index1.html) 

 

Slika 17: Geometrijska mreža stožca (http://www.wikiwand.com/sl/Sto%C5%BEec) 

Piaget je naredil raziskavo med otroki, starimi med 4 in 13 let. Pokazal jim je štiri telesa – valj, 

stožec, kocko in piramido (slika 17). Po prikazu razprtja mreže teles jih je prosil, naj najprej 

narišejo tridimenzionalno obliko telesa, kot jo vidijo, in kasneje še, da narišejo mrežo 

geometrijskega telesa, kot si jo predstavljajo. Ugotovil je, da otroci stari med 5 in 8 let, niso 

prepoznali razlike med geometrijskimi telesi in mrežo geometrijskega telesa. Otroci, stari med 

7 in 9 let, so narisali mreže geometrijskih teles iz različnih vidikov. Otroci od 8,5 leta naprej, 

so narisali mreže geometrijskih teles valja, stožca in kocke. Edini, ki so bili uspešni pri risanju 

mreže geometrijskega telesa piramide, so bili otroci stari 11,5 let in več. Piaget je prišel do 

zaključka, da so otroci, ki imajo izkušnje z obravnavanjem geometrijskih mrež v šoli, tri leta 

pred tistimi, ki teh izkušenj nimajo (Piaget in Inhelder, 1956 v Dickson, Brown, Gibson, 1993).  

 

Slika 17: Štiri geometrijska telesa (Dickson, Brown, Gibson, 1993, str. 37) 

 

 

2.2 KLASIFIKACIJA PROSTORSKIH PREDSTAV 

Avtorji imajo različno mnenje o tem, kaj prostorska predstava vključuje. McGee (1979, v 

Brunni in Seidenstein, 1990) in Ekstom et al. (1976, v Turğut in Yılmaz, 2012) delijo prostorsko 

predstavo na prostorsko vizualizacijo in prostorsko orientacijo. Linn in Petersen (1985, v Turğut 

in Yılmaz, 2012) sta jo delila na prostorsko vizualizacijo, miselno rotacijo in prostorsko 

zaznavanje. Lohman (1988, v Liao, 2015) pa na prostorsko vizualizacijo, prostorsko orientacijo 

in prostorske odnose. Prostorska vizualizacija in prostorska orientacija sta ključnega pomena 

pri prostorskih predstavah (Clements, 1998). 

V nadaljevanju bomo bolj natančno predstavili delitev po McGeeju (1979, v Brunni in 

Seidenstein, 1990) in Ekstom et al. (1976, v Turğut in Yılmaz, 2012).  
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2.2.1 PROSTORSKA VIZUALIZACIJA 

Clements (1998) je prostorsko vizualizacijo opisal kot razumevanje in predstavljanje mentalnih 

premikov dvo- in tridimenzionalnih predmetov. Pred tem pa je treba ustvariti mentalno sliko in 

z njo tudi manipulirati (obrat slike v naših mislih). Ekstom et al. (1976, v Turğut in Yılmaz, 

2012) so prostorsko vizualizacijo opisali podobno kot Clements, in sicer kot  sposobnost 

manipulacije ali preoblikovanja podobe prostorskih vzorcev v druge oblike (ki zahtevajo, da se 

slika mentalno prestrukturira v sestavine za manipulacijo) ali rotacija prostorske konfiguracije 

v kratkoročnem spominu in izvajanje zaporednih operacij. Tudi McGee (1979, v Brunni in 

Seidenstein, 1990) je podobno opredelil prostorsko vizualizacijo, kot sposobnost metalnega 

manipuliranja, rotacije, vrtenja ali obrata predmeta na sliki.  

Primer prostorske vizualizacije: 

Na sliki je mreža kocke. Katera izmed danih kock ustreza zgornji mreži kocke? Obkroži črko. 

 

Slika 18: Mreža kocke in štiri kocke (Diezmann, Lowrie, 2009) 

2.2.2 PROSTORSKA ORIENTACIJA 

Clements (1998) je prostorsko orientacijo opisal kot védenje o tem, kje smo in kako priti iz 

enega kraja na drugega, kar pomeni, da predstavlja našo navigacijo, ki vključuje tudi 

razumevanje zemljevidov in njihovo risanje. Tudi Tracy, Logan in Ramful (2016) omenjajo, da 

je prostorska orientacija vključena v situacije, ko je potrebno navigirati po zemljevidu in 

labirintih.  Ekstom et al. (1976, v Turğut in Yılmaz, 2012) so prostorsko orientacijo opisali kot 

sposobnost zaznavanja prostorskih vzorcev ali ohranjanja orientacije glede na predmete v 

vesolju. McGee (1979, v Turğut in Yılmaz, 2012) trdi, da prostorska orientacija poleg 

razumevanja ureditve elementov v vzorec vizualnih dražljajev, vključuje tudi sposobnost  

določanja prostorskih razmerij, v katerih je telesna usmerjenost opazovalca bistveni del 

problema. To pomeni, da oseba razume prikaz oz. spremembo med dvema prikazoma (Tartre, 

1990). Winner, von Karolyi in Malinsky (2000) pa so dodali še, da je zmožnost predstavljanja, 

kako bi bila slika oz. predmet vidna iz druge perspektive.  

Primer prostorske orientacije: 

Kateri od nizov osmih dvodimenzionalnih oblik so zasukane različice oblike na levi strani? 

Obkroži pravilno zasukane oblike na desni strani.  
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Slika 19: Različno zasukane oblike (Winner, von Karolyi in Malinsky, 2000)  

2.2.3 RAZLIKA MED PROSTORSKO VIZUALIZACIJO IN ORIENTACIJO 

Prostorska vizualizacija se razlikuje od prostorske orientacije z določanjem, kaj je treba 

premakniti. Če naloga nakazuje, da je vse ali del prikaza treba mentalno premakniti ali 

spremeniti, potem se šteje za prostorsko vizualizacijo. Prostorska orientacija ne zahteva 

miselnega premika predmeta, samo zaznavni vidik gledanja osebe je spremenjen oz. 

premaknjen (pogled iz druge perspektive). Naloge v zvezi s prostorsko vizualizacijo vključujejo 

organiziranje in ponovno preučevanje ali videnje predmeta iz drugega zornega kota, ne pa 

miselnega premika predmeta. Miselni premik je značilen za prostorsko vizualizacijo (Tartre, 

1990).  

Matematična vsebina geometrijske mreže se bolj navezuje na prostorsko vizualizacijo, simetrija 

pa na prostorsko orientacijo, vendar pa ne gre za strogo ločenost. Pri vsebini geometrijske mreže 

lahko poleg prostorske vizualizacije uporabljamo tudi prostorsko orientacijo. 

2.2.4 UČITELJ V POVEZAVI S PROSTORSKO VIZUALIZACIJO IN ORIENTACIJO 

Z raziskavo, ki sta jo izvedla Diezmann in Lowrie (2009) glede uspešnosti učencev na področju 

prostorske vizualizacije in prostorske orientacije, sta ugotovila šest načinov, kako lahko učitelji 

spodbujajo učenčeve prostorske predstave in si prizadevajo k uresničevanju prostorske 

pismenosti za vse učence: 

1. Zagotovijo razvoj prostorskega znanja in vključijo različne prostorske dejavnosti v 

matematični kurikulum. 

2. Podpirajo učence, da razvijejo svoj prostorski besednjak in priskrbijo priložnosti, da ga 

uporabijo.  

3. Posvečajo razvoj učenčevemu vizualnemu spominu in prostorskim predstavam s 

poudarkom na vizualizaciji nejasnih pogledov, postavitvijo in orientacijo oblik ter 

različnih smeri.  

4. Ponujajo konkretne primere nalog, preden si učenci predstavljajo naloge in jih 

spodbujajo, da jih povežejo s prejšnjimi izkušnjami.  

5. Spremljajo težave in napake učencev ter zagotovijo praktične naloge za vsako od pod-

komponent problematičnih nalog.  

6. Koristijo tehnologijo 21. stoletja za razvoj prostorske pismenosti, npr. 3D-igre, ki 

vključujejo virtualne avatarje. Le-te ponujajo več priložnosti za učence, da se naučijo o 

prostorski orientaciji v neformalnem okolju.   

2.3 VPLIV SPOLA NA PROSTORSKO PREDSTAVO 

Prostorska predstava pri ženskah precej zaostaja za tistimi, ki jih imajo moški. Vzrok teh razlik 

vključuje več trditev, povezanih z razlikami med spoloma (Sorby, 1999). Prva je ta, da se 

prostorska predstava prenese kot recesivna značilnost na x-kromosomu (Sttaford, 1972, v 
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Sorby, 1999), druga teorija je povezana z moškim spolnim hormonom (Heir & Crowley, Jr., 

1982, v Sorby, 1999) in tretja, da so glavni vzrok za razlike, okoljski dejavniki (Fennema & 

Sherman, 1977, v Sorby, 1999). Lowrie, Logan in Ramful (2016) poleg okoljskih dejavnikov 

(dejavnosti, v katerih so fantje in dekleta vključeni v vsakdanjem življenju) omenjajo še 

kognitivne spremenljivke, ki so povezane s fanti. Okoljski dejavniki vključujejo družbene 

stereotipe, različne igre in izkušnje, ki so jim izpostavljeni (Lowrie, Logan in Ramful, 2016).  

Razlike med spoloma pri prostorski predstavi se pokažejo pogosteje kot pri kateri drugi obliki 

inteligence. Če pogledamo v preteklost, so bili predvsem moški tisti, ki so lovili in potovali ter 

tako lažje razvili prostorske predstave kot ženske, saj so za to imeli več priložnosti (Gardner, 

1995).  

3 TEORIJE O RAZVOJU PROSTORSKIH PREDSTAV 

Prevladujeta dve raziskavi, v katerih so predstavljene in opisane razvojne značilnosti 

prostorskih predstav. Predstavniki posamezne raziskave so Piaget in zakonca van Hiele. Piaget 

je raziskal dve večji teoriji. Pri prvi je raziskoval sposobnosti prostorskih predstav (skupaj z 

Inhelder), pri drugi pa razvoj prostorskih pojmov pri otrocih. Zakonca van Hiel sta v svoji teoriji 

raziskovala razvoja geometrijskih predstav. 

3.1 RAZVOJ SPOSOBNOSTI PROSTORSKIH POJMOV IN PREDSTAV 

PO PIAGETU  

Piaget in Inhelder (1967, v Clements in Battista, 1992) v svoji teoriji o otrokovem pojmovanju 

prostora predstavita razvoj sposobnosti prostorskih predstav. V okviru teorije sta izpostavljeni 

dve temi. Ena govori o otrokovem razvoju geometrijskih predstav, ki si sledijo v določenem 

zaporedju. Druga pa o oblikovanju prostorskih predstav, ki poteka s postopno organizacijo 

otrokovih motoričnih in ponotranjenih dejanj, ki pa se kažejo v njegovem operativnem sistemu. 

Zato za oblikovanje prostorskih predstav ni dovolj le zaznavno posnemanje prostora, ampak je 

nujna predhodna manipulacija z objekti v tem prostoru.  

Piaget v svoji teoriji otrokovega razvoja prostorskih pojmov in predstav razlikuje med 

zaznavanjem oziroma percepcijo in predstavljanjem oziroma reprezentacijo. Zaznavanje 

pomeni, da otrok zazna predmet, ko je z njim v neposrednem stiku, predstavljanje pa opiše kot 

priklic predmetov v spomin v njihovi odsotnosti, torej da si otrok predmet predstavlja tudi, ko 

ga fizično ne vidi (Piaget in Inhelder, 1956, v Dickson, Brown, Gibson, 1993). Zaznavanje je 

naučena spretnost in učiteljeva izbira pravih metod, lahko okrepi zaznavno učenje (Frostig in 

Maslow, 1973 v Bruni in Seidenstein, 1990). Testi za zaznavanje vključujejo sposobnost 

razlikovanja med različnimi predmeti, ki so predstavljeni vizualno, testi za predstavljanje pa 

sposobnost prepoznavanja oblike z dotikom ali pa sposobnost risanja oblike (Dickson, Brown, 

Gibson, 1993). 

Stopnje razvoja geometrijskih pojmov in predstav po Piagetu potekajo v štirih stopnjah: 

1. ZAZNAVNOGIBALNA (0–2), 

2. PREDOPERACIONALNA (2–7), 

3. KONKRETNE OPERACIJE (7–11), 

4. FORMALNE OPERACIJE (11–15). 

Zaznavnogibalna stopnja je »obdobje zaznavnega vnosa in usklajevanje fizičnih dejavnosti« 

(Labinowicz, 2010, str. 79). V tem obdobju spoznavajo svet okoli sebe. Ob koncu prvega leta 
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se to spremeni, saj dojamejo stalnost predmetov, kar pomeni, da predmeti obstajajo tudi, ko jih 

oni več ne vidijo. Niso še zmožni notranjega predstavljanja in zmožnost govora še ni razvita 

(Labinowicz, 2010). 

Predoperacionalna stopnja je »obdobje predstavnega in predlogičnega mišljenja« (Labinowicz, 

2010, str. 79). Otrokovo mišljenje je že ponotranjeno in ni več povezano z zunanjo dejavnostjo. 

Oblike predstavljanja, ki se pojavljajo na začetku te stopnje, so posnemanje, domišljija, govor 

in simbolna igra. Kljub velikim dosežkom v simbolnem delovanju je otrokova zmožnost 

logičnega mišljenja še vedno nefleksibilna (Labinowicz, 2010). 

Stopnja konkretnih operacij je »obdobje konkretno logičnega mišljenja (število, razred, vrstni 

red)« (Labinowicz, 2010, str. 79). Otroci so sposobni logičnega mišljenja v odnosu do fizičnih 

predmetov. V tem obdobju se razvijejo matematične operacije. Otrok ima vedno večje 

zmožnosti razmišljanja o prostorsko odsotnih predmetih, kar pa je posledica neposrednih 

predstav prejšnjih izkušenj. V mislih so zmožni obrniti neki dejavnost, ki so jo izvedli 

predhodno. Otrokovo mišljenje je še vedno omejeno na konkretne stvari (Labinowicz, 2010). 

Stopnja formalnih operacij je »obdobje logičnega mišljenja brez omejitev (hipoteza, 

propozicije)« (Labinowicz, 2010, str. 79). Otrok je zmožen mišljenja zunaj konkretne 

stvarnosti. Razmišlja lahko o odnosih med odnosi in o drugih abstraktnih stvareh. Ko se zave 

svojega miselnega procesa, je zmožen razmišljati samostojno (Labinowicz, 2010). 

Piaget je v številnih primerih podcenjeval zmožnosti otrok in se je motil glede časovnega 

pojavljanja nekaterih spoznavnih operacij, npr. stalnost predmeta. Različne študije so pokazale, 

da veliko otrok nikoli ne doseže zadnje stopnje mentalnih zmožnosti (Labinowicz, 2010). 

Otroci najprej oblikujejo predstave o topoloških relacijah, kasneje o projektivnih relacijah in 

nato še o evklidskih relacijah (Clements in Battista, 1992). Topološke lastnosti niso odvisne od 

oblike in velikosti. Gre za univerzalne lastnosti, kot so bližina, ločenost, urejenost, sklenjenost 

in neprekinjenost. Primeri topoloških lastnosti se kažejo v risanju otrok: 

 BLIŽINA, npr. risanje osebe z očmi tesno skupaj, čeprav pod usti, 

 LOČENOST, npr. ne prekrivanje glave in telesa,  

 UREJENOST, npr. risanje nosa med oči in usta, 

 SKLENJENOST, npr. oči so narisane znotraj glave, 

 NEPREKINJENOST, npr. roke so narisane iz telesa, ne iz glave (Dickson, Brown, 

Gibson, 1993). 
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Slika 20: Risba moškega, ki ga je narisal otrok, star 4 leta in 4 mesece (Dickson, Brown, 

Gibson, 1993, str. 14) 

Druga stopnja v razvoju prostorskih predstav so projektivne relacije, ki vsebujejo sposobnost 

predvidevanja, kako določen predmet izgleda iz različnih zornih kotov, npr. otrok nariše osebo 

iz profila, še vedno pa ji nariše cel obraz z dvema očesoma in ne samo z enim (slika 21) 

(Dickson, Brown, Gibson, 1993). 

 

Slika 21: Mešani profil – risba, ki jo je narisal otrok, star 7 let (Dickson, Brown, Gibson, 1993, 

str. 14) 

Za evklidske relacije so značilne lastnosti, ki se nanašajo na velikost, razdaljo in usmerjenost 

ter posledično vodijo do merjenja dolžine, površine, kotov ipd. Otrok je sposoben razlikovati 

med različnimi oblikami na podlagi različnih kotov in dolžin geometrijskega lika. Tako npr. 

loči trapez od pravokotnika (slika 22) (Dickson, Brown, Gibson, 1993). 
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Slika 22: Geometrijska lika pravokotnik in trapez (Dickson, Brown, Gibson, 1993, str. 13) 

Piaget meni, da otroci najprej oblike razlikujejo med seboj na osnovi topoloških lastnosti. Na 

sliki 23 bi temu ustrezala oblika prstana, saj ima na sredini oblike luknjo, kar je topološka 

lastnost. Sledi razlikovanje kroga od štirikotnikov (slika 23) na podlagi ravnosti črte, kar je 

projektivna lastnost. Na koncu pa otroci razlikujejo med kvadratom in rombom (slika 23) glede 

na razliko v kotih, kar pa je evklidska lastnost. Razločevanje med projektivnimi in evklidskimi 

lastnostmi se pri otrocih pojavi v približno istem obdobju (Dickson, Brown in Gibson, 1993).  

 

Slika 23: Različne oblike (Dickson, Brown, Gibson, 1993, str. 15) 

3.1.1 KRITIKE PIAGETOVE TEORIJE 

Lesh in Mierkiewicz (1978, v Dickson, Brown, Gibson, 1993) sta zapisala, da se v psihologiji 

pojavljajo težnje po zabrisu razlik med zaznavanjem in predstavljanjem, ki jih je Piaget v svoji 

teoriji precej poudarjal. Zaznavanje in predstavljanje sta zelo povezana procesa, zato kritika 

menita, da je Piagetovo ločevanje teh dveh pojmov pretirano. Kot dokaz predstavita primer, 

kjer se otrok, star dve leti, lahko pravilno nauči poimenovanja geometrijskega lika kvadrata in 

trikotnika. Vendar pa mora, da to zmore narediti, imeti predhodno razvito mentalno 

reprezentacijo likov, ki se mora ujemati z njegovim zaznavanjem. 

Teoriji se očita tudi razlikovanje v rezultatih raziskave, če ji spremenimo način preverjanja in 

ugotavljanja znanja otrok. Fuson in Murray (1978, v Dickson, Brown, Gibson, 1993) v svoji 

raziskavi izpostavljata, če so oblike manjših velikosti, jih otroci veliko lažje prepoznajo in 

poimenujejo z dotikom. Izpostavljata tudi, da ni bistvo, da se otipljiv model geometrijskih likov 

in teles v velikosti ujemajo z vizualnimi informacijami o njih, ampak je pomembnejši 

sistematičen pristop obravnave, učenja in raziskovanja geometrijskih likov in teles.  

Naloga, ki preverja razumevanje geometrijskih lastnosti projekcije, opisuje primer kritike 

Piagetove teorije. Otrok sedi za mizo, na kateri je postavljen model treh gora, ki se med seboj 

ločijo. Na eni gori je sneg, na drugi hiša in na tretji križ (slika 24). Nasproti otrokovega sedeža 

sedi lutka. Naloga otroka je, da izmed desetih možnih slik izbere tisto, ki prikazuje lutkin pogled 

na prizor treh gora. Otroci do 8. ali 9. leta po navadi te naloge ne znajo rešiti, 6- in 7-letniki pa 

pri reševanju naloge kot rešitev izberejo sliko, ki prikazuje njihov lasten pogled na gore 

(Dickson, Brown, Gibson, 1993). 
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Slika 24: Model treh gora (Dickson, Brown, Gibson, 1993, str. 16) 

Donaldson (1978, v Dickson, Brown, Gibson, 1993) dodaja, da iz te naloge o treh gorah ne 

moremo posplošiti, da je otrok egocentričen in nezmožen videnja stvari iz nobenega drugega 

stališča, ki ni njegov lasten. Kot dokaz tej kritiki navaja primer naloge, ki preverja otrokovo 

poznavanje stališča druge osebe.   

Na mizo sta postavljeni dve steni, ki se med seboj sekata, na eni strani pa je lutka policista, tako 

kot prikazano na sliki 25. Na mesto A je postavljena še ena lutka dečka. Otroka najprej 

vprašamo, ali policist vidi dečka. Lutko dečka prestavimo še na mesto B, C in D, po vsakem 

premiku dečku postavimo isto vprašanje.  

 

Slika 25: Naloga, ki preverja otrokovo poznavanje stališča druge osebe (Dickson, Brown, 

Gibson, 1993, str. 16) 

Prestavljamo tudi lutko policista na druge položaje, otroka tudi tukaj po vsakem premiku 

vprašamo ali policist vidi dečka. Ko je otrok pri odgovarjanju uspešen in razume namen naloge, 

v nalogo vključimo dve lutki policista. Eno lutko policista postavimo tako kot prikazuje slika 

25, drugo pa postavimo na konec stene, ki loči mesti A in B oz. nasproti otroka. Nato otroku 
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naročimo, naj lutko dečka skrije pred obema policistoma. Nalogo trikrat ponovimo, pri tem 

vsakič prestavimo oba policista tako, da kot edino skrivališče pred policistoma ostane prosto le 

eno mesto.  

Avtorica Donaldson (1978, v Dickson, Brown, Gibson, 1993) je zgoraj omenjeno nalogo 

izvedla s tridesetimi otroki starimi med 3,5 in 5 let. Kar 90 % njihovih odgovorov je bilo 

pravilnih. Avtorica je izvedla še težjo nalogo, ki je vsebovala takšno ureditev sten, da je 

omogočala 5 ali 6 mest, pri tem je vključila tudi tri lutke policistov. Pri tej nalogi je kar 60 % 

triletnikov in 90 % štiriletnikov bilo uspešnih pri odgovarjanju. Na koncu Donaldsonova 

dodaja, da so otroci že zelo zgodaj sposobni koordinirati različna stališča in ne le svojega.  

Piagetova naloga s tremi gorami pravi, da vsebuje premalo preverjanja poznavanja stališč otrok 

iz različnih smeri in mest.  

Weinzeig in Fuson (1978, v Dickson, Brown, Gibson, 1993) Piagetu očitata, da je Piaget v svoji 

teoriji uporabil definicije omenjenih lastnosti, ki so matematično nesprejemljive. Darke (1982, 

v Dickson, Brown, Gibson, 1993) pa nameni obširno kritiko Piagetovi teoriji, saj meni, da 

topološke relacije niso prve, ki jih otroci usvojijo. Podobno meni tudi Coxford (1978, v 

Dickson, Brown, Gibson, 1993), saj pravi, da otroci nekatere topološke relacije razvijejo prej, 

medtem ko druge npr. topološko enakovrednost pa kasneje, ko že razumejo ideje evklidske in 

projektivne relacije. Primer topološke enakovrednosti prikazuje slika 26. Hrošč je topološko 

enakovreden božičnemu drevesu in oslu, čeprav je drugačne oblike, saj je razmerje med 

različnimi povezavami, linijami, območji pri vseh treh oblikah enakovredno.  

 

Slika 26: Primer topološke enakovrednosti (Dickson, Brown, Gibson, 1993, str. 17) 

V eni izmed neobjavljenih raziskav o topološki enakovrednosti iz leta 1980 so ugotovili, da je 

manj kot 30 % petnajstletnikov znalo izbrati obliko, ki je bila enakovredna dani obliki. Vendar 

pa jih je bilo kar 73 % uspešnih pri vprašanju o Evklidskih relacijah: Kateri dve obliki sta lahko 

položeni druga na drugo, če ju izrežemo iz papirja? (slika 27) (Dickson, Brown, Gibson, 1993).  
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Slika 27: Različne oblike (Dickson, Brown, Gibson, 1993, str. 18) 

3.2 TEORIJA RAZVOJA GEOMETRIJSKIH PREDSTAV PO VAN HIELU 

Po Piagetu sta novo teorijo razvoja geometrijskih predstav postavila zakonca van Hiele. Tudi 

onadva sta potek razvoja prikazala v stopnjah. Guitérrez (1992) omenja, da je mogoče razmisliti 

o dveh različnih področjih raziskav (čeprav sta oba močno povezana med seboj): uporaba 

modela van Hiele za razumevanje in organiziranje pridobitev sposobnosti prostorske predstave 

in uporaba modela van Hiele za razumevanje in organiziranje učenja trodimenzionalne 

geometrije. Različni avtorji stopnje oštevilčijo različno. Odločili smo se za opis stopenj po 

Clements in Battista (1992), ki v svojem delu opišeta pet ravni razvoja geometrijskega mišljenja 

(označita jih s števili od 1 do 5): 

1. VIZUALNA STOPNJA: Otroci prepoznajo oblike glede na njihov videz. Pri 

prepoznavanju oblik pogosto uporabljajo vizualne prototipe, npr. rečejo, da je lik 

pravokotnik, ker izgleda kot omara. Torej, zmožni so povezati določene oblike in jih 

povezati z ostalimi predmeti. Zmožni so razlikovati eno obliko brez opisa lastnosti le te 

in pa zmožni so povezati dve obliki le zato, ker izgledata enako. Ko poimenujejo 

določen lik, npr. trapez, to obrazložijo s trditvijo, da je ta oblika trapez, ker so se tako 

naučili. Geometrijskih lastnosti še ne poznajo in se jih ne zavedajo. Pri razumevanju 

stvari prevladuje zaznavanje. Prehod na deskriptivno stopnjo se začne, ko vizualne 

podobe začnejo povezovati z geometrijskimi lastnostmi in se jih začnejo zavedati. 

2. DESKRIPTIVNA STOPNJA: Na tej stopnji otroci prepoznajo oblike po njihovih 

lastnostih, npr. romb opredelijo kot lik, ki ima vse štiri stranice enako dolge. Lastnosti 

geometrijskih oblik spoznavajo preko opazovanja, merjenja, risanja in modeliranja. 

Oblike vidijo kot celote, sedaj kot skupne lastnosti in ne kot vizualno podobo. Vizualne 

podobe tako prehajajo v ozadje. Vendar pa na tej stopnji otroci niso sposobni razumeti 

definicij in ne vidijo smiselnih povezav med geometrijskimi oblikami, npr. učenci 

prepoznajo vse lastnosti pravokotnika in kvadrata, vendar še ne prepoznajo, da je 

kvadrat posebna oblika pravokotnika.  

3. ABSTRAKTNO RELACIJSKA STOPNJA: Otroci so na tej stopnji zmožni prepoznati 

abstraktne definicije in razumeti ter oblikovati logične argumente o lastnostih. Zmožni 

so vzpostaviti povezavo med lastnostmi s skupino geometrijskih oblih ali med 

skupinami. Tukaj jim postane jasno, da je kvadrat posebna oblika pravokotnika, saj ima 

vse lastnosti pravokotnika, obratno pa pravokotnik ni kvadrat, saj nima enako dolgih 

stranic. Ta logična organizacija lastnosti je prva pojavna oblika pravega sklepanja. 

4. FORMALNO DEDUKTIVNA STOPNJA: Otroci razumejo in logično interpretirajo 

nedefinirane aksiome, definicije in teorije. Sposobni so izdelati izvirne dokaze na nivoju 

visokošolske geometrije. Rezultat njihovega sklepanja je vzpostavitev drugorazrednega 
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razmerja − razmerja med razmerji, izraženimi v logičnih zaporedjih znotraj 

geometrijskega sistema. 

5. STROGO MATEMATIČNA STOPNJA: Temelji na sposobnosti vpeljave, izdelave in 

primerjave različnih aksiomskih sistemov. Lahko preučijo geometrijo v odsotnosti 

referenčnih modelov. Rezultat njihovega sklepanja je vzpostavitev, izdelava in 

primerjava aksiomskega sistema geometrije. 

Učenec mora doseči razmišljanje na eni stopnji, da bi lahko nadaljeval z razumevanjem na 

naslednji (Guitérrez, 1992; Bennie, Smit, 1999). Vsaka stopnja pomeni izboljšanje zmožnosti 

sklepanja prejšnje. Učenci napredujejo iz ene stopnje na drugo postopoma (Guitérrez, 1992). 

3.2.1 UČITELJEVA VLOGA PRI RAZVOJU GEOMETRIJSKIH PREDSTAV PO VAN 

HIELU 

Da učenec napreduje iz ene stopnje na naslednjo, je močno odvisno od vrste poučevanja, torej 

od tega, kako uspešen je učitelj na področju poučevanja (Guitérrez, 1992). Brez učitelja 

napredek učencev ni mogoč (Clements in Battista, 1992).  

Clements in Battista (1992) predstavita 5 faz, skozi katere morajo ti učenci, da usvojijo višjo 

stopnjo poimenovanja prostora po van Hielu. Pri vsaki stopnji so predstavljeni cilji in učiteljeva 

vloga za lažjo dosego ciljev. Faze za usvojitev višje stopnje so: 

 INFORMACIJE 

Učenci se seznanijo z vsebino učenja. Učitelj obravnava gradiva, ki pojasnjujejo vsebino učenja 

in jih daje učencem na razpolago, da se seznanijo, kaj se bodo učili. Preko vprašanj in njihovih 

odgovor učitelj spozna, kako otroci razumejo matematični jezik. Poleg tega pa jim daje 

informacije, s katerimi bodo učenci dosegli lažje delovanje pri učenju in dojemanju vsebine.  

 VODENA ORIENTACIJA 

Cilj poučevanja v tej fazi je, da se učenci aktivno vključijo v raziskovanje objektov (npr. 

merjenje, zlaganje). Vloga učitelja je usmerjanje učencev v ustrezno raziskovanje. Naloge 

morajo biti skrbno strukturirane, zaporedne naloge, v katerih učenci manipulirajo z objekti. 

Učitelj mora izbrati naloge in materiale, pri katerih so specifični koncepti in postopki 

obravnavanja geometrijskih vsebin, zelo pomembni.  

 JASNOST 

Učenci se zavedajo odnosov in začnejo podrobno preučevati svoje znanje. Učiteljeva naloga je, 

da vodi razpravo v njihovem maternem jeziku in da objekte učenja (geometrijske objekte in 

ideje, odnose, vzorce ipd.) prenese na raven zavedanja. Ko učenci dokažejo razumevanje 

vsebine in objekt opišejo z lastnimi besedami, naj učitelj začne z uvajanjem ustrezne 

matematične terminologije.  

 PROSTA ORIENTACIJA 

Učenci rešujejo probleme, katerih rešitev zahteva združevanje in uporabo konceptov in 

odnosov, ki so jih predhodno usvojili. Učijo se, da se usmerijo v mrežo odnosov in uporabijo 

odnose za reševanje problemov. Vloga učitelja je izbira primernih materialov in geometrijskih 

problemov, pri katerih je možnih več možnih rešitev. Učitelj pri dajanju navodil omogoča 
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različne predstave problemov in spodbuja učence, da razmišljajo ter podrobno preučijo te 

probleme in njihove rešitve. Po potrebi uvaja tudi izraze, koncepte in ustrezne procese reševanja 

problemov. 

 ZDRUŽEVANJE 

Učenci združijo prej pridobljeno znanje o objektu v mrežo znanja, od koder ga lahko hitro 

prikličejo in uporabijo. Vloga učitelja je spodbujanje učencev, da razmišljajo in utrjujejo svoje 

geometrijsko znanje, večji poudarek dajejo uporabi matematičnih struktur kot okvir za utrditev. 

Ko učenci osvojijo te faze, dosežejo novo stopnjo geometrijskega mišljenja pri obravnavani 

vsebini. 

3.3 PRIMERJAVA MED PIAGETOVO IN VAN HIELOVO TEORIJO 

Van Hiele je trdil nasprotno kot Piaget, ki je rekel, da je razvoj pogojen s starostjo. Van Hiele 

pravi, da otrok napreduje na naslednjo stopnjo, ko pridobi določene izkušnje. Starost tukaj ni 

pomembna (Clements in Battista, 1992). 

Ena od razlik med teorijama van Hiela in Piageta je, da ena opisuje ravni razmišljanja, druga 

pa stopnje razvoja. Razliko med ravnjo in stopnjo sta pojasnila Glasersfeld in Kelley (1982, v 

Pusey, 2003), kjer sta fazo razvoja opredelila kot »raztegnitev časa«, za katero je značilna 

kvalitativna sprememba, ki se razlikuje od sosednjih obdobij ter predstavlja korak v 

napredovanju oz. razvoju. Na primer Piaget trdi, da je otroštvo časovni okvir, v katerem otroci 

delujejo na senzomotorični stopnji, za katero je značilen prvi stik otroka s fizičnim svetom in 

razvoj motoričnih veščin. Nasprotno pa Glasersfeld in Kelley (1982, v Pusey, 2003) trdita, da 

raven ni opredeljena glede na čas. Namesto ravni predlagata določeno stopnjo ali višino neke 

merljive značilnosti ali uspešnosti. Na primer van Hielove ravni razvoja so opisane glede na to, 

kako otrok razmišlja o nekem predmetu.  

Nekatere razlike med obema teorijama pa se zdijo očitne. Pandiscio in Orton (1998, v Pusay, 

2003) trdita, da se razlika teorije kaže v učenčevih premikanjih med ravnjo ali stopnjo. Pravita, 

da bi Piaget predlagal, da je to odvisno od aktivnosti, van Hiele pa, da je odvisno od jezika. Še 

ena pomembna razlika, ki jo izpostavita Pandiscion in Orton (1998, v Pusay, 2003), je, da so 

cilji med teorijama precej drugačni. Van Hiele je s svojo teorijo poskušal pomagati učiteljem 

izboljšati pouk z opisovanjem ravni razmišljanja za učence. Nasprotno pa Piageta zanima le 

opisovanje napredka razmišljanja in kdaj ta napredek lahko pričakujemo. Z drugimi besedami, 

model van Hiele je teorija, ki nas obvešča o kakovosti poučevanja, Piagetov model pa 

predstavlja teorijo razvoja. 

Clemets in Battista (1992, v Pusey, 2003) trdita, da obe teoriji spodbujata otroka k oblikovanju 

razumevanja. Oba teoretika se izogibata dvema vidikoma učenja. Prvi vidik je zaznavanje nižje 

ravni kot slabšo, ko so učenci že dosegli višjo raven. Drugi vidik pa poskuša hitro prisiliti 

učence, da pridejo na naslednjo raven, potem ko je že bila ugotovljena trenutna raven učencev. 

Torej nobeden od njiju svojih teorij ne vidita, kot poti za posplošitev razvoja.  

4 UČNI NAČRT DO PETEGA RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 

Pri pouku matematike se ne spodbujajo le različne oblike mišljenja, ampak tudi ustvarjalnost, 

formalno znanje in spretnosti. Ne ukvarjamo se samo s kognitivnim področjem učenčeve 

osebnosti, ampak tudi z afektivnim in psihomotoričnim, saj ima za poučevanje in učenje 

matematike bistvo pri razvoju celovite osebnosti učenca (Učni načrt, 2011). 
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Matematična kompetenca vključuje matematično mišljenje (logično mišljenje in prostorsko 

predstavo), matematično pismenost in poleg tega poudarja vlogo matematike v vsakdanjem 

življenju. Učenci se pri pouku matematike naučijo predvsem osnovnega znanja, spretnosti in 

odnose, ki jih v nadaljnjem izobraževanju še poglobijo (Učni načrt, 2011). 

Učitelj mora pri poučevanju upoštevati smernice in vsebino učnega načrta. V tem poglavju so 

v nadaljevanju zapisani operativni in splošni cilji, vsebine ter standardi znanja od 1. do 5. 

razreda, ki so učitelju v pomoč pri poučevanju geometrije (Učni načrt, 2011). 

Učni načrt temi Geometrija in merjenje namenja v 1. razredu 18 ur, v 2. razredu 15 ur, v 3. 

razredu 25 ur, v 4. razredu in v 5. razredu 30 ur pouka. Predviden obseg ur je orientacijski in ni 

obvezujoč (Učni načrt, 2011). 

4.1 OPERATIVNI CILJI IN VSEBINA PRI TEMI GEOMETRIJA 

V učnem načrtu so zapisani operativni cilji, s katerimi se učenci srečajo v prvem in drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

Učenci: 

 razvijajo prostorske in ravninske predstave, 

 spoznavajo geometrijske elemente: telo, lik, črto, točko, premico, ravnino, 

 razvijajo sposobnost orientacije v ravnini in prostoru, 

 uporabljajo osnovno geometrijsko orodje, 

 prepoznavajo in opisujejo nekatere transformacije geometrijskih elementov, 

 uporabljajo simboliko pri zapisovanju odnosov v geometriji, 

 razvijajo geometrijske predstave, 

 prepoznajo in oblikujejo simetrične oblike, 

 razvijajo natančnost. 

 

V okviru tematskih sklopov se spoznajo z določeno vsebino, kjer so tudi zapisani cilji. Najprej 

bomo za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (1.–3. razred) v razpredelnici zapisali sklop, 

vsebino in cilje, ki jih morajo učenci doseči pri pouku matematike. V nadaljevanju bomo isto 

naredili še za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (4.–5. razred). 

Tabela 1: Predstavitev vsebine in ciljev za sklop Orientacija 

Sklop: Orientacija 

RAZRED VSEBINA CILJI, KI JIH MORAJO UČENCI DOSEČI 

1. 

razred 

Orientacija v 

prostoru in ravnini 

Opredelijo položaj predmeta glede na sebe oz. glede na 

druge predmete 

Premikajo se po navodilih po prostoru 

Orientirajo se na ravnini (na listu papirja) 

Razvijajo strategije branja in  

prepoznavanja mrež 

2. 

razred 

 

Orientacija v 

prostoru in ravnini 

 

Mreže in poti 

Oblikujejo navodila za premikanje po prostoru in se po 

navodilih premikajo 

Orientirajo se na ravnini (na zaslonu računalnika, 

tipkovnici) 

Razvijajo strategijo branja in orientacije v mrežah 
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3. 

razred 

Orientacija v 

prostoru in ravnini 

 

Mreže in načrti 

Opišejo položaj predmetov v prostoru in na ravnini ter 

se pri opisu natančno izražajo 

Opisujejo odnos med dvema smerema: navpično, 

vodoravno;  

levo, desno; spredaj, zadaj 

Berejo različne načrte (npr. učilnice, šolskih prostorov), 

se orientirajo po njih 

Tabela 2: Predstavitev vsebine in ciljev za sklop Geometrijske oblike in geometrijska orodja 

Sklop: Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja 

RAZRED VSEBINA CILJI, KI JIH MORAJO UČENCI DOSEČI 

1. 

razred 

Telesa 

 

Liki 

 

Črte 

Prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske oblike 

v življenjskih situacijah (predmeti) 

 in matematičnih okoliščinah (model) 

Izdelajo ter opišejo modele teles in likov 

Prostoročno rišejo črte in like 

Uporabljajo geometrijsko orodje (šablono) pri risanju ravnih črt 

in likov 

2. 

razred 

 

Telesa 

 

Liki 

 

Črte 

 

Točke 

Prepoznajo, opišejo in poimenujejo geometrijska telesa in like 

Prepoznajo in rišejo različne črte (ravne, krive, sklenjene, 

nesklenjene, lomljene) 

Označijo presečišče črt 

Uporabljajo geometrijsko orodje (šablono)  

pri risanju črt in likov 

3. 

razred 

Telesa 

 

Liki 

 

Skladnost 

likov 

 

Razdalja 

med dvema 

točkama 

Prepoznajo in poimenujejo geometrijska telesa in pri opisu 

uporabljajo matematične izraze (ploskev, rob, oglišče) 

Prepoznajo in poimenujejo geometrijske like in pri opisu 

lastnosti uporabljajo matematične izraze (stranica, oglišče) 

Seznanijo se s pojmom skladnost ob življenjskih primerih in v 

matematičnih okoliščinah 

Prepoznajo in narišejo skladen lik 

Narišejo črte med dvema točkama in spoznajo pojem najkrajša 

razdalja med dvema točkama 

Tabela 3: Predstavitev vsebine in ciljev za sklop Transformacije 

Sklop: Transformacije 

RAZRED VSEBINA CILJI, KI JIH MORAJO UČENCI DOSEČI 

1. razred / / 

2. razred 
Simetrija 

Spoznajo in poiščejo simetrijo pri predmetih iz vsakdanjega 

življenja 

Prepoznajo in opišejo simetrične oblike 

3. razred Simetrija 
Prepoznajo in pokažejo simetrijo pri predmetih in likih 

Narišejo simetrične oblike 
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Tabela 4: Predstavitev vsebine in ciljev za sklop Geometrijski elementi 

Sklop: Geometrijski elementi 

RAZRED VSEBINA CILJI, KI JIH MORAJO UČENCI DOSEČI 

4. 

razred 

Daljica, premica, poltrak 

 

Dolžina daljice 

 

Skladnost daljic 

 

Medsebojna lega premic 

 

Središče, polmer, krožnica, 

krog 

Prepoznavajo ravne črte, določene z dvema 

točkama, jih opišejo in poimenujejo 

Narišejo in označijo ravne črte z 

matematičnimi simboli 

Opazujejo odnos med sosednjima stranicama 

v večkotniku 

Poznajo in razlikujejo med pojmi središče, 

polmer, krožnica, krog 

Rišejo krožnice in kroge z geometrijskim 

orodjem 

5. 

Razred 

Ravnina 

 

Odnosi med točko, premico, 

daljico in poltrakom 

 

Odnosi med premico (daljico), 

kronico in krogom 

Spoznajo pojem ravnina 

Opazujejo in primerjajo kote v večkotniku 

Poznajo odnose med točko, premico, daljico 

Uporabljajo geometrijsko orodje 

(geotrikotnik in šestilo) 

Tabela 5: Predstavitev vsebine in ciljev za sklop Liki in telesa 

Sklop: Liki in telesa  

RAZRED VSEBINA CILJI, KI JIH MORAJO UČENCI DOSEČI 

4. 

razred 

Kvader in 

kocka 

 

Pravokotnik 

in kvadrat 

Razlikujejo in opišejo kocko in kvader ter opišejo njune lastnosti 

(mejna ploskev, rob, oglišče) 

Razlikujejo pravokotnik, kvadrat in opišejo medsebojno lego 

stranic in njihove lastnosti 

5. 

razred 

Mreža 

kocke in 

kvadra 

 

Trikotnik, 

štirikotnik, 

večkotnik 

Razlikujejo like in telesa ter opišejo njihove lastnosti 

Opišejo kocko in kvader ter sestavijo njuna modela 

Rišejo mrežo kocke in kvadra 

Izdelajo in opišejo mrežo kocke in kvadra 

Opišejo in imenujejo oglišča ter stranice likov (trikotnik, 

štirikotnik, večkotnik) 

Narišejo kvadrat in pravokotnik z upoštevanjem medsebojne 

lege stranic in skladnosti daljic 

Tabela 6: Predstavitev vsebine in ciljev za sklop Transformacija 

Sklop: Transformacija 

RAZRED VSEBINA CILJI, KI JIH MORAJO UČENCI DOSEČI 

4. 

razred 
Simetrija 

Prepoznavajo simetrične oblike 

Določijo simetrale likom in predmetom 

5. 

razred 

Simetrija 

Vzorci 

Prepoznavajo in oblikujejo simetrične oblike, 

Oblikujejo vzorce s premiki in vrveži 

 

Učenci iz razreda v razred svoje znanje nadgradijo in se naučijo nekaj novega.  
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4.2 SPLOŠNI CILJI 

Poleg operativnih ciljev in vsebin so v učnem načrtu zapisani tudi splošni cilji pouka 

matematike, ki so povezani s prostorskimi predstavami – učenci razvijajo matematično 

mišljenje: abstraktno-logično mišljenje in geometrijske predstave. S splošnimi cilji pouka 

matematike opredelimo namen poučevanja matematike, uresničljivi pa so v daljšem časovnem 

obdobju (Učni načrt, 2011). 

4.3 STANDARDI ZNANJA 

Standardi znanja so povezani s temeljnim znanjem, ki naj bi ga učenci dosegli ob koncu 

vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

Učenec: 

 pravilno uporablja geometrijsko orodje, 

 opiše lastnosti likov in teles, 

 pozna lastnosti kvadrata in pravokotnika ter ju nariše,  

 oblikuje modele kocke oziroma kvadra. 

Minimalni standardi znanja opredeljujejo znanja, ki so potrebna za napredovanje v višji razred. 

Učenec, ki jih doseže, je pozitivno ocenjen. 

Učenec: 

 pozna in riše geometrijske elemente z geometrijskim orodjem,  

 opiše odnose med geometrijskimi elementi,  

 prepozna mreži kocke in kvadra (Učni načrt, 2011). 

4.4 DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

Poglavje o didaktičnih priporočilih predlaga večji poudarek v uporabi geometrijskega orodja: 

geotrikotnika in šestila. Učitelj naj spodbuja učence, da povezujejo geometrijska telesa z 

vsakdanjim življenjem ter izdelujejo njihove modele (Učni načrt, 2011). 

5 NAPAČNE PROSTORSKE PREDSTAVE 

Otroci veliko napačnih prostorskih predstav razvijajo zaradi neustreznega poučevanja. 

Osredotočeni so na napačen kriterij, zaradi česar razvijejo napačne pojme oz. dobijo napačne 

prostorske predstave.  

Fielker je učencem, starim 11 let, predstavil naslednji primer: 
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Slika 28: Premice a, b in c (Dickson, Brown, Gibson, 1993, str. 29) 

Fielker je povedal, da je premica a vzporedna na premico b in premica b vzporedna na premico 

c, torej je tudi premica a vzporedna na premico c. Otroci se z njim niso strinjali in so trdili, da 

premica a ni vzporedna na premico c, saj je premica b v napoto (Fielker, 1973, v Dickson, 

Brown, Gibson, 1993, str. 29). 

Greenes (1979, v Dickson, Brown, Gibson, 1993) izpostavlja, da nekateri otroci pogosto, ko se 

spremeni položaj geometrijske oblike, mislijo, da se spremenijo tudi njihove lastnosti (npr. 

velikost in oblika). Prikazal je primer Robbija, 9-letnika, ki mu je predstavil tri trikotnike (slika 

29). Postavil mu je vprašanje, kateri lik (A, B ali C) na sliki je trikotnik. 

Robbie je izbral obliko B, kot najbolj podobno obliki A in rekel, da sta oblika A in oblika B 

trikotnika. Za obliko C pa je trdil, da to ni trikotnik, saj je padel. 

 

Slika 29: Trikotniki različnih velikosti in orientacije (Dickson, Brown, Gibson, 1993, str. 29) 

Bley in Thornton (1981, v Bruni in Seidenstein, 1990) navajata, da imajo otroci, ki imajo 

probleme s prostorskimi predstavami, probleme tudi s prikazovanjem števil pri geometriji npr. 

ugotavljanjem razdalje med dvema točkama na ravnilu ali pa pri igranju igre, pogosto štejejo 

mesto, kjer je njihova figura, kot prvi korak pri premikanju določenega števila korakov (igra 

Človek ne jezi se).  

Slaba prostorska orientacija se pogosto odraža tudi pri drugih področjih: učenec se slabo znajde 

na tabli in v zvezku, napačno zapisuje decimalno vejico in večmestna števila, zaradi težav pri 

orientaciji na številski premici lahko nastopijo tudi težave pri spoznavanju negativnih in 

pozitivnih številih. Če ima učenec težave s prostorskimi odnosi, mu učitelj lahko pomaga z 

dejavnostmi kot so razvrščanje predmetov v preprosto preglednico, ki jo lahko narišejo tudi na 

tla (s kredo), spodbudi ga lahko k izdelavi lastnih didaktičnih pripomočkov, k risanju risb 

oziroma skic, pripravi urejenega delovnega prostora, k učenju po korakih, k organizaciji 

zapisov, k življenjskemu ponazarjanju problemov idr. (Žakelj, 2014). 
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Thomas (1982, v Clements in Sarama, 2000) v svoji raziskavi predstavi, da so za napačne 

predstave učencev večkrat krivi tudi učitelji sami s svojimi neustreznimi matematičnimi 

izjavami. Ena izmed napačnih izjav je, da so vsi rombi kvadrati. Učitelji pogosto neustrezno 

reagirajo, ko mora učenec med podanimi liki izbrati pravokotnik, izbere pa kvadrat. Učenčeva 

izbira je namreč pravilna, saj je kvadrat posebna oblika pravokotnika. Še ena izjava, ki ni 

matematično natančna je, da dva trikotnika skupaj tvorita kvadrat, ne tvorita ga namreč vedno. 

Iz kvadrata, ki ga razpolovimo čez polovico, dobimo dva trikotnika, pa je še ena izmed 

neustreznih izjav, ki pri učencih povzročijo le zmedo. Na sliki 30 je razvidno, da dva trikotnika 

skupaj ne tvorita vedno kvadrata, ampak lahko tvorita katero drugo geometrijsko obliko. Poleg 

tega nam slika 30 prikaže tudi, da se kvadrat lahko razreže na polovico na več kot le na en 

način.  

Torej zelo pomembno je, da učitelj pri poučevanju uporablja ustrezno matematično 

terminologijo in tako poskrbi, da učenci pridobijo ustrezno znanje.   

 

Slika 30: Trikotnik in kvadrat (Clement in Sarama, 2000, str. 485) 

Učitelj mora poskusiti poiskati konkretne odgovore na vprašanja, npr.: Ali učencu povzroča 

težave le eno področje matematike? Bolj geometrija ali bolj aritmetika? Zakaj ima probleme 

pri geometriji? Česa ne razume? Kaj mu je težko? Pri ugotovitvah mora učitelj izpustiti, da 

učenec nima delovnih navad, česa ne zna, je površen, se ne uči, se ne uči dovolj, ima 

pomanjkljivo znanje, ni dovolj hiter (Kmetič, 2013). 

Ob evalvaciji diagnosticiranja in procesa načrtovanja ter odpravljanja težav se moramo najprej 

vprašati, kaj je lahko povzročilo napako (npr. vprašanje oziroma naloga, jezik, kontekst ipd.):  

1. Premislimo o vrsti napake (strukturna, izvajalna, slučajna, sistematična).  

2. Preverimo z novimi nalogami, s podobnimi vprašanji: 

 da ugotovimo ‚globino‘ napake;  

 da ‚potrdimo‘ vrsto napake.  

3. Preverimo svojo hipotezo v razgovoru z učencem.  

4. Učenec opiše, kako je razmišljal, računal oziroma reševal.  

5. Učitelj oblikuje povratno informacijo, ki je lahko naslednja:  

 učenca usmerimo, da napako najde sam in jo sam odpravi;  

 učitelj predstavi napako in vodi učenca do pravilne rešitve;  

 učitelj organizira pouk tako, da odpravi napako ali druge konceptualne primanjkljaje 

pri več učencih ali pa individualno.  

6. Učitelj načrtuje proces odpravljanja napak (Kmetič, 2013, str. 95) 
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Slika 31: Ciklični proces odpravljanja napak in napačnih predstav  (Kmetič, 2013, str. 95) 

Kerslake (1979, v Dickson, Brown, Gibson, 1993) predstavlja tipične načine predstavljanja 

geometrijskih oblik:  

 

Slika 32: Tipični načini predstavljanja geometrijskih oblik (Dickson, Brown, Gibson, 1993, str. 

30) 

Otroci težko posplošijo določene koncepte, saj le redko pridejo v kontakt z netipičnimi 

ilustracijami kot na sliki 33, ki vključujejo tudi primere:  

 

Slika 33: Netipični načini predstavljanja geometrijskih oblik (Dickson, Brown, Gibson, 1993, 

str. 30) 

Tipična napaka pri obravnavi geometrijskih pojmov se nanaša na prepoznavanje le teh samo v 

določenih, prototipskih primerih, ki so za dani pojem najbolj značilni. Največkrat se pri 

predstavljanju geometrijskih oblik učencu predstavi oblike na sliki 30, kar je najpogostejši 

vzrok za napačne predstave, npr. ko je trikotnik drugačen od tipičnega, ga ne prepozna kot 

trikotnik. Ko se to pojavi, moramo to napačno napako odpraviti. Tukaj najprej premislimo o 

vrsti napake. Če želimo preveriti učenčevo globino napake, mu moramo ponuditi nove naloge, 
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ki pa vključujejo netipični način predstavljanja geometrijskih oblik (slika 31) ter tako potrdimo 

vrsto napake. Učitelj z učencem razpravlja o njegovem razmišljanju in reševanju. V razgovoru 

z učencem učitelj pride do ugotovitev. Učitelj teži k temu, da se napako odpravi in na koncu 

načrtuje proces opravljanja napake.  
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EMPIRIČNI DEL 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Tuje raziskave (Mariotti, 1989; Bourgeois, 1986; Piaget in Inhelder, 1956; Sorby, 1999; 

Greenes, 1979; Bley in Thornton, 1981; Thomas, 1982; Kerslake, 1979) dokazujejo, da 

prostorske predstave učencem povzročajo težave. Eden izmed razlogov za izvedbo raziskave o 

prostorskih predstavah na šolah v Sloveniji je, da je večina raziskav opravljena v tujini. Zato 

smo želeli ugotoviti, kakšno prostorsko predstavo imajo učenci v slovenskih šolah. V  

magistrskem delu smo raziskali, kakšno sposobnost prostorskih predstav imajo petošolci na 

dveh slovenskih šolah pri matematični temi geometrijski liki in telesa. Ugotoviti smo želeli, 

katere so najbolj pogoste težave in napačne predstave, pri čemer smo se osredotočili predvsem 

na prepoznavanje geometrijske mreže kocke. Delo z geometrijskimi mrežami nudi priložnost 

za povezovanje dvo- in tridimenzionalnega prostora. Torej morajo učenci dobro poznati 

lastnosti in značilnosti tako dvo- kot tudi trodimenzionalnih oblik. Tukaj smo geometrijske 

mreže povezali tudi s prostorsko vizualizacijo in prostorsko orientacijo. Želeli smo ugotoviti, 

kako imajo razvito eno in kako drugo, s katero imajo večje težave. Želeli smo tudi ugotoviti, 

ali se pri prostorskih predstavah pojavljajo razlike med spoloma. 

8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Kako uspešni so učenci 5. razredov pri reševanju nalog s poudarkom na prostorskih predstavah? 

Ali se med deklicami in dečki pojavljajo razlike  na preizkusu znanja iz prostorskih predstav?  

Katere so najpogostejše napačne prostorske predstave učencev v 5. razredu? 

Katera vrsta težav je pogosteje prisotna – prostorska vizualizacija ali prostorska orientacija? 

Katere so najpogostejše težave učencev pri prepoznavanju geometrijske mreže kocke? 

9 METODE DELA 

Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo, glede na raziskovalni 

pristop pa smo izbrali kvantitativno raziskavo.  

9.1 VZOREC 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu. V raziskavo so bili vključeni 

učenci treh petih razredov iz dveh slovenskih osnovnih šol iz okolice Domžal. Vseh učencev 

skupaj je bilo 48, od tega 24 deklic in 24 dečkov. Za obdelavo podatkov v magistrskem delu 

smo pridobili pisno soglasje staršev. 

9.2 PRIPOMOČKI 

V raziskavi smo uporabili en instrument za zbiranje podatkov, in sicer preizkus znanja, ki smo 

ga sestavili sami. Preizkus znanja je sestavljen iz sedmih nalog. Za vse tri razrede smo izdelali 

isti preizkus znanja z istimi nalogami, saj je le tako naša raziskava najbolj uspešna. Za 

posamezno nalogo smo določili posamezen cilj preverjanja. Pri prvi nalogi smo preverjali, kako 

uspešni so učenci v prekrivanju oblik z manjšimi liki in ali jim prekrivanje oblik z manjšimi 

gradniki predstavlja problem. Z drugo nalogo smo preverjali prepoznavanje geometrijske 



Zakrajšek, M. Prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu osnovne šole 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

33 

mreže, ki pripada ustreznemu geometrijskemu telesu. Tretja naloga je preverjala, ali si učenci 

znajo predstavljati, katere so nasprotne si stranice na mreži kocke in jih ustrezno pobarvati. Pri 

četrti nalogi smo preverjali, ali učenci prepoznajo lastnosti mrež geometrijskih teles, pri čemer 

je poudarek na geometrijski mreži kocke. S peto nalogo smo preverjali, ali znajo učenci slike s 

kocke ustrezno povezati s slikami na geometrijski mreži kocke. Pri šesti nalogi smo ugotavljali, 

ali učenci prepoznajo simetrične oblike. S sedmo nalogo pa smo preverjali še, koliko različnih 

geometrijskih mrež kocke narišejo učenci.  

Prva in šesta naloga se navezujejo na prostorsko orientacijo, druga, tretja in četrta pa na 

prostorsko vizualizacijo. Peta in sedma naloga se navezujeta tako na prostorsko vizualizacijo 

kot na prostorsko orientacijo. Učenci različno orientirane oblike prepoznajo kot isto mrežo, kar 

je prostorska orientacija. Poleg tega pa morajo prepoznati, da je geometrijska mreža res 

geometrijska mreža kocke ali ima dovolj ploskev. To, da neko obliko prepoznajo kot mrežo, je 

prostorska vizualizacija. Pri nalogah smo se osredotočili bolj na mreže geometrijskih teles, saj 

nas je zanimalo, kakšno prostorsko predstavo imajo učenci o njih. Na podlagi rezultatov, ki smo 

jih pridobili s pomočjo preizkusa znanja, smo želeli odgovoriti na vseh pet raziskovalnih 

vprašanj. 

9.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo maja v izbranih oddelkih treh petih razredov na dveh osnovnih 

šolah v okolici Domžal. Učiteljice učencev so nam posredovale informacijo, da so temo 

geometrijske mreže in telesa že obravnavali. Učenci so preizkus znanja reševali v matičnih 

učilnicah pri rednem pouku. Čas reševanja je bil 45 minut (eno šolsko uro). Preizkus znanja je 

bil anonimen. Na začetku smo vsem učencem podali navodila. Vsi učenci so imeli enake pogoje 

reševanja in preizkus znanja so reševali povsem samostojno, brez kakršnekoli pomoči.  

9.4 OBDELAVA PODATKOV 

Podatke, ki smo pridobili s pomočjo preizkusa znanja, smo z ustreznimi statističnimi postopki 

analizirali. Pri interpretaciji razlik med spoloma smo uporabili t-test, ki smo ga pridobili v 

programu IBM SPSS, verzija 22. Preizkus znanja smo ocenili po smiselnem kriteriju in vsako 

nalogo posebej ustrezno točkovali. Dobljene podatke smo zbrali in prikazali v tabelah. Pri 

ugotovitvah smo se sklicevali na opisno statistiko. 

10 REZULTATI RAZISKAVE 

Rezultate bomo predstavili na dva načina. Najprej jih bomo predstavili glede na posamezne 

naloge, na koncu pa bomo povzeli še odgovore na raziskovalna vprašanja. 

10.1 REZULTATI GLEDE NA POSAMEZNO NALOGO 

1. Naloga 

V kuverti imaš like različnih oblik in barv. Pri prvi obliki spodaj uporabi le like modre barve. 

Pri drugi obliki pa uporabi le like rdeče barve. Z liki iz kuverte pokrij obliki na spodnji sliki.  
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Oblika 1:      Oblika 2:   

 

 

 

Slika 34: Liki za prvo nalogo 

Učenci so imeli na razpolago tri modre like, s katerimi so morali prekriti prazno obliko. V 

kuverti, ki so jo dobili priloženo, je bilo določenih likov več. Pri prekrivanju oblike so lahko 

uporabili nekatere modre like večkrat. Vsi učenci so nalogo opravili pravilno, saj so pokrili 

prazno obliko, vendar pa so jo reševali različno hitro. Nekateri so imeli malo več težav pri 

prekrivanju, vendar so jo na koncu rešili. Prazno obliko so prekrili na različne načine, uporabili 

so različno število modrih likov, kar smo uvrstili v šest različnih kategorij.  

Pri 1. nalogi pri prvem primeru smo rešitve učencev razvrstili v pet kategorij: 

 Dva ožja pravokotnika razporejena simetrično drug glede na drugega + črka L. 

Primera:                 
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 Pravokotnik + črka L. 

Primera:           

 Poljubna oblika. 

Primera:      

 Skladno razporejeni notranji liki + črka L. 

Primera:      

 Dva ožja pravokotnika + črka L: 

Primer:   

Za posamezno kategorijo smo nato v tabeli 7 prikazali rezultat pokrivanja oblike 1. 

Tabela 7: Prikaz rezultata pokrivanja oblike 1 z liki modre barve 

KLASIFIKACIJA REŠITEV 

ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

DEKLICE DEČKI 

ŠT. 

DEKLIC 

% 

DEKLIC 

ŠT. 

DEČKOV 

% 

DEČKOV 

Dva ožja pravokotnika razporejena 

simetrično drug glede na drugega + 

črka L 
11 3 6,3 8 16,6 

Pravokotnik + črka L 16 10 20,8 6 12,5 

Poljubna oblika 4 3 6,3 1 2,1 

Skladno razporejeni notranji liki + 

črka L 
15 8 16,6 7 14,6 

Dva ožja pravokotnika + črka L 2 / / 2 4,2 

Najpogosteje uporabljena kategorija sta pravokotnik + črka L in skladno razporejeni notranji 

liki + črka L. Pri pokrivanju oblike z liki je najbolj prevladoval vpliv skladnosti. Najmanjkrat 

so izbrali kategorijo dva ožja pravokotnika + črka L. Menim, da je pri učencih intuitivno 

prisotna potreba po »matematični urejenosti«, ki se kaže v skladnosti oblik. Pri tej nalogi ni bil 

nikjer uporabljen izraz, ki bi nakazoval na simetrične oblike ali na skladnost. Učenci so like 

uredili intuitivno glede na simetrijo oziroma glede na skladnost, čeprav se to od njih ni 

zahtevalo v navodilu. 
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Tabela 8: Prikaz rezultatov pokrivanja oblike 2 z rdečimi liki 

OBLIKA 

ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

DEKLICE DEČKI 

ŠT. 

DEKLIC 
% DEKLIC ŠT. DEČKOV % DEČKOV 

 

3 2 4,1 1 2,1 

 

 

45 20 41,7 25 52,1 

Pri drugi prazni obliki so imeli na voljo manj likov, in sicer le štiri rdeče like. V kuverti je bil 

vsak lik le enkrat. Tukaj so prekrivali obliko le na dva načina, več načinov ni možnih. Pri tej 

obliki so imeli tudi večje težave, potrebovali so dalj časa za rešitev. Prvi, težji način sta ugotovili 

le dve deklici (4,1 %) in en deček (2,1 %). Drugi način pa je ugotovila večina učencev, kar 

petinštirideset učencev (93,8 %), od tega dvajset deklic (41,7 %) in petindvajset  dečkov (52,1 

%). Tukaj niso uporabili niti simetričnosti niti skladnosti, ampak so obliko pokrivali s 

poskušanjem. 

2. Naloga 

Poimenuj geometrijska telesa in jih poveži z ustrezno mrežo.  

           

          _________         ________       ___________      __________      ___________ 



Zakrajšek, M. Prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu osnovne šole 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

37 

       

       



Zakrajšek, M. Prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu osnovne šole 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

38 

    

Slika 35: Geometrijska telesa in geometrijske mreže iz naloge 2 

Tabela 9: Prikaz rezultatov poimenovanja geometrijskih teles 

GEOMETRIJSKA TELESA PRAVILNO NEPRAVILNO DELNO 

KOCKA 48 učencev / / 

VALJ 38 učencev  3 učenci 7 učencev 

KVADER 43 učencev 5 učencev  / 

PIRAMIDA    35 učencev 10 učencev 3 učenci 

PIRAMIDA    9 učencev 20 učencev 6 učencev 

*13 učencev ni poimenovalo zadnjega geometrijskega telesa 

Pri poimenovanju prvih treh geometrijskih teles učenci niso imeli večjih problemov. Kocko je 

pravilno poimenovalo vseh oseminštirideset učencev (100 %), valj osemintrideset učencev 

(79,2 %) in kvader triinštirideset učencev (89,6 %). Šest učencev (12,5 %)  je valj zapisalo kot 

»val« in eden (2,1 %) kot »ualj«, kar smo šteli kot delno pravilno, saj je pri prvem izpust črke 

J, pri drugem  pravopisna napaka. Kar so zapisali trije učenci (6,2 %), nismo šteli kot pravilno, 

saj ni povezano s pravopisno napako. Dva (4,2 %) sta ga poimenovala kot vel in eden kot uval. 

Pet učencev (10,4 %) je napačno poimenoval kvader, ki sta ga dva poimenovala kot kvadrat in 

trije kot pravokotnik. Torej so zamenjali matematična pojma geometrijski lik in geometrijsko 

telo. Tega petošolci ne bi smeli zamenjati med seboj, saj je to osnovno geometrijsko znanje. 

Kar petintrideset učencev (72,9 %) je poimenovalo četrto geometrijsko telo kot piramida, kar 

smo šteli kot pravilno, saj učenci v 5. razredu drugačnega poimenovanja še ne poznajo. Dva 

učenca (4,2 %) sta jo poimenovali kot štirikotna piramida in en učenec (2,1 %) kot trostrana 

piramida, kar smo šteli kot delno pravilno. Deset učencev (20,8 %) jo je napačno poimenovalo 

kot stožec. Pri zadnjem geometrijskem telesu smo prav tako kot pravilno šteli učencem, ki so 

telo poimenovali kot piramida. Tako poimenovanje je uporabilo devet učencev (18,7 %). Kot 

trikotna piramida jo je poimenovalo pet učencev (10,4 %) in en učenec (2,1 %) kot štiristrana 

piramida, kar smo šteli kot delno pravilno. Napačno jo je poimenovalo enajst učencev (22,9 %) 

kot stožec, osem učencev (16,7 %) jo je poimenovalo kot trikotnik, en učenec (2,1 %) jo je 

poimenoval storž in trinajst učencev (27,1 %) ni poimenovalo geometrijskega telesa.  
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Ugotovili smo, da so učenci poimenovali geometrijska telesa pravilno, nepravilno in delno 

pravilno. Dodatno smo oblikovali še eno tabelo, kjer smo predstavili, ali so učenci prepoznali 

geometrijsko telo ali ne, saj smo iz tabele 9 ugotovili, da so nekateri učenci prepoznali obliko 

geometrijskega telesa, vendar so imeli težave z njegovim poimenovanje.  

Tabela 10: Prikaz rezultatov za prepoznavanje geometrijskih teles 

GEOMETRIJSKA TELESA PREPOZNAL NI PREPOZNAL 

KOCKA 48 učencev / 

VALJ 45 učencev 3 učenci 

KVADER 43 učencev 5 učencev 

PIRAMIDA   38 učencev 10 učencev 

PIRAMIDA   15 učencev 20 učencev 

*Pri zadnjem geometrijskem telesu je 13 učencev pustilo prazno črto. 

Kocko je prepoznalo vseh 48 učencev. Valja niso prepoznali trije učenci (6,3 %), kar je razvidno 

iz  prejšnje tabele, saj jih niso pravilno poimenovali. Kvadra ni prepoznalo pet učencev (10,5 

%) in tudi oni ga niso poimenovali pravilno. Naslednji dve geometrijski telesi sta malo 

drugačna. V petem razredu se še niso učili poimenovanja pravilna 4- oziroma 3-strana piramida, 

ampak samo piramida, zato smo šteli, da so vsi, ki so zapisali piramida, so geometrijski telesi 

prepoznali. Tisti, ki so ju poimenovali strožec, stož ali trikotnik, pa smo interpretirali, da telesa 

niso prepoznali kot piramida. Pri pravilni 4-strani piramidi je prepoznalo telo kot piramida 

osemintrideset učencev (79,2 %). Dva od osemnajstih sta jo dodatno poimenovala še štirikotna 

piramida, kar predvidevamo, da sta želela pokazati več znanja. Eden od osemnajstih pa jo je 

poimenoval kot trostrana piramida, kar smo upoštevali kot prepoznavanje oblike, saj je učenec 

prepoznal, da je na sliki piramida. Pravilno 3-strano piramido je kot piramido prepoznalo 

petnajst učencev (31,2 %). Tudi tukaj smo upoštevali isti način kot pri pravilni 4-strani piramidi. 

Pet učencev od petnajstih jo je dodatno poimenovalo kot trikotna piramida, kar smo prav tako 

predvidevali, da so želeli pokazati več znanja. Eden od petnajstih jo je poimenoval kot 

štiristrana piramida, kar smo upoštevali, da je telo prepoznal kot piramido. 

Tabela 11: Prikaz rezultatov pravilne povezave geometrijske mreže z geometrijskim telesom 

POVEZAVA GEOMETRIJKE MREŽE PRAVILNA NEPRAVILNA 

S KOCKO 48 učencev  / 

 Z VALJEM 48 učencev / 

S KVADROM 48 učencev / 

S PRAVILNO 4-STRANO PIRAMIDO   45 učencev 3 učenci  

S PRAVILNO 3-STRANO PIRAMIDO   43 učencev 3 učenci 

*Dva učenca nista povezala zadnjega geometrijskega telesa z nobeno geometrijsko mrežo. 

Prva tri geometrijska telesa so vsi učenci povezali pravilno z ustrezno geometrijsko mrežo. Trije 

učenci (6,3 %) so zadnji dve geometrijski telesi povezali obratno kot je pravilno, dva učenca 

(4,2 %) pa zadnjega geometrijskega telesa nista povezala z nobeno geometrijsko mrežo. Pri 

kvadru smo opazili dva različna pristopa povezovanja geometrijskega telesa in mreže. Prva 

skupina učencev je navodilo naloge razumela, kot da morajo povezati kvader s poljubno obliko 

mreže kvadra, druga skupina pa je navodilo razumela kot, da morajo povezati kvader s 

konkretnim primerom mreže, ki pripada točno temu kvadru. V prvi skupini, ki so razumeli 

povezavo kvadra s poljubno obliko mreže kvadra, so poleg zgornje leve mreže z geometrijskim 
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telesom povezali še drugo mrežo kvadra. Tako je povezalo dve mreži s kvadrom kar petnajst 

učencev (31,3 %); ti učenci so opazili, da sta na sliki dve geometrijski mreži kvadra in so kvader 

povezali z obema geometrijskima mrežama kvadra. Druga skupina, ki je razumela navodilo kot 

povezavo konkretnega primera kvadra, so geometrijsko telo povezali le z zgornjo levo mrežo, 

ki je ustrezala velikosti geometrijskega telesa. Tako je povezalo dvaintrideset učencev (66,6 

%). 

3. Naloga 

 

Slika 36: Geometrijska mreža v nalogi 3 

Kateri liki sestavljajo mrežo, ki je na sliki? ____________________. 

Kateremu telesu pripada ta mreža? ____________________. 

Pobarvaj z enako barvo nasprotni si ploskvi. 

Tabela 12: Prikaz rezultatov pobarvanja nasprotnih si ploskev 

PRAVILNO 

POBARVANO 

ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

ŠT. 

DEKLIC 

% 

DEKLIC 

ŠT. 

DEČKOV 
% DEČKOV 

DA 24 13 27,1 11 22,9 

NE 18 9 18,7 9 18,8 

NEPOBARVANO 5 2 4,2 3 6,2 

* en učenec je pustil celotno nalogo prazno 

Izbrali smo bolj kompleksno obliko geometrijske mreže za prepoznavanje nasprotnih si 

ploskev. Nasprotni si ploskvi je pravilno pobarvalo trinajst deklic (27,1 %) in enajst dečkov 

(22,9 %). Devet deklic (18,7 %) in devet dečkov (18,8 %) so nasprotni si ploskvi pobarvali 

nepravilno. Predvidevamo lahko, da imajo slabše razvito prostorsko vizualizacijo, saj so si 

morali tukaj v mislih sestaviti kocko ali pa si pomagati z risanjem. Opazili smo,  da si z risanjem 

ni pomagal nihče.  
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Slika 37: Najpogostejše napačno pobarvane nasprotne si ploskve (narisano s programom 

GeoGebra) 

Kar pet učencev (10,4 %) ploskve ni pobarvalo, torej lahko predvidevamo, da niso vedeli, katere 

so nasprotne si ploskve. Morda bi jim bilo lažje določiti nasprotni si ploskvi, če bi bila 

geometrijska mreža bolj preprosta. 

Nekateri učenci so pravilno vedeli, kateri liki sestavljalo mrežo na sliki, nekateri ne. Kar 

devetintrideset učencev (81,2 %) je pravilno trdilo, da je mreža sestavljena iz kvadratov. En 

učenec (2,1 %) je trdil, da mrežo sestavljajo pravokotniki, kar je pravilen odgovor, saj je kvadrat 

poseben primer pravokotnika. Napačno trditev, da mrežo sestavljata kvadrat in pravokotnik, sta 

trdila dva učenca (4,2 %). Trije učenci (6,3 %) pa so napačno trdili, da mrežo sestavlja kocka, 

kar kaže na to, da so zamenjali matematična pojma geometrijski lik in geometrijsko telo. En 

učenec (2,1 %) je trdil, da mrežo sestavljajo kvadratki, torej je uporabil pomanjševalnico besede 

kvadrat. Ta izraz je uporabljal pri vseh nalogah. En učenec (2,1 % učencev) je trdil, da mrežo 

sestavlja štirikotnik, kar je pravilno, saj je kvadrat tudi štirikotnik. En učenec (2,1 %) je pustil 

ta odgovor prazen. 

Večina učencev, kar enainštirideset učencev (85,4 %), je pravilno ugotovilo, da geometrijska 

mreža na sliki pripada kocki. Trije učenci (6,3 %) so trdili, da geometrijska mreža pripada 

kvadru, en učenec (2,1 %), da pripada kvadratu, en učenec (2,1 %) ni vedel, kateremu telesu 

pripada, en učenec (2,1 %) je pustil nalogo prazno in pri enem (2,1 %) nismo znali prebrati, kaj 

je napisal. 

4. Naloga 

Ali lahko iz narisanih mrež sestaviš kocko? Da ali ne? Zakaj lahko/zakaj ne moreš? Odgovor 

zapiši na črto in ga pojasni/utemelji. 

 

Slika 38: Mreža, uporabljena v nalogi 4a 
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Odgovor: _______________________________________________________________. 

Tabela 13: Prikaz rezultatov pravilnih in nepravilnih odgovorov za primer 4a 

LAHKO 

SESTAVIMO 

KOCKO? 

ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

ŠT. 

DEKLIC 

% 

DEKLIC 

ŠT. 

DEČKOV 

% 

DEČKOV 

DA 1 1 2,1 / / 

NE 47 23 47,9 24 50,0 

 

Le ena deklica (2,1 %) je napačno trdila, da lahko iz oblike na sliki sestavimo kocko. Ostalih 

sedeminštirideset učencev (97,9 %) je pravilno ugotovilo, da na sliki ni mreža kocke. 

Tabela 14: Najpogostejše utemeljitve petošolcev o tem, ali iz narisane oblike lahko/ne moreš 

sestaviti kocke 

NE MOREMO SESTAVITI KOCKE, ker 
LAHKO SESTAVIMO  

KOCKO, ker 

 se ne sestavi kocka, pride kvader,  so liki prav postavljeni. 

 mreža kocke je iz kvadratov, tu so še trije pravokotniki,  

 je mreža pravokotnika,  

 mreža ni sestavljena iz kvadrov,  

 mreža je sestavljena tudi iz pravokotnikov,  

 iz tega lahko sestavimo kvader, ker so tisti trije liki 

pravokotniki, 

 

 napisane mere ne ustrezajo liku kvadrat,  

 stranice niso vse enako dolge,  

 robovi niso vsi enako dolgi,  

 ploskve niso enako velike,  

 kocka ima vse ploskve enake, tukaj niso vse enake,  

 je kocka sestavljena iz 6 enakih mejnih ploskev.  

 

Tisti, ki so odgovorili, da ne moremo sestaviti kocke, so ugotovili pravilno, vendar njihove 

utemeljitve niso bile vse povsem smiselne. Iz oblike, ki jo prikazuje primer 4a, se ne da sestaviti 

niti mreže kocke niti mreže kvadra. Pri utemeljitvah smo opazili njihovo pomanjkljivo znanje 

matematičnih izrazov, zamenjavanje nekaterih matematičnih izrazov, npr. iz mreže sestavimo 

telo in ne lika, menjavanje izrazov stranica in ploskev.  
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Slika 39: Mreža, uporabljena v nalogi 4b 

Odgovor: _____________________________________________________________. 

Tabela 15: Prikaz rezultatov pravilnih in nepravilnih odgovorov za primer 4b 

LAHKO 

SESTAVIMO 

KOCKO? 

ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

ŠT. 

DEKLIC 

% 

DEKLIC 

ŠT. 

DEČKOV 
% DEČKOV 

DA  4 2 4,2 2 4,2 

NE 44 22 45,8 22 45,8 

Dve deklici (4,2 %) in dva dečka (4,2 %) so napačno trdili, da se iz oblike na sliki lahko sestavi 

kocko. Večina učencev, kar štiriinštirideset (91,6 %), pa je ugotovila, da iz oblike na sliki ne 

moremo sestaviti kocke. 

Tabela 16: Najpogostejše utemeljitve petošolcev o tem, ali iz narisane oblike lahko/ne moreš 

sestaviti kocke 

NE MOREMO SESTAVITI KOCKE, ker LAHKO SESTAVIMO KOCKO, ker 

 ena ploščad manjka,  je mreža kocke, 

 ima en lik premalo,   so vse stranice enake, 

 niso zapovršene vse ploskve,  so narisani liki na mreži enako dolgi, 

 ima premalo kvadratov za šestploskno 

kocko, 

 je sestavljena iz kvadratov. 

 je premalo število kvadratkov,  

 ni dovolj ploskev,  

 manjka ena stranica,   

 manjka en lik za zgornjo ploskev,  

 ima kocka 6 plošč, ne pa 5,  

 ima kocka 6 ploskev in ne 5 kot jih je na 

sliki, 

 

 so kvadrati samo štirje, za kocko pa jih 

mora biti šest, 

 

 ima 5 stranic,  

 nima 6 stranic,  

 ena stran manjka,  

 ena ploskev na kocki manjka,  
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 nima spodnjega dela,  

 če bi sestavili kocko, bi zgornja ploskev 

manjkala. 

 

Tudi tukaj se je pri utemeljitvah učencev pokazalo, da imajo pomanjkljivo znanje matematičnih 

izrazov, prav tako zamenjujejo matematične izraze (stranica in ploskev), dva dečka (4,2 %) sta 

uporabila nepoznana izraza − ploščad in zapovršen. En učenec (2,1 %) je kvadrate poimenoval 

s pomanjševalnico z besedo kvadratki. 

 

Slika 40: Mreža, uporabljena v nalogi 4c 

Odgovor: ______________________________________________________________. 

Tabela 17: Prikaz rezultatov pravilnih in nepravilnih odgovorov za primer 4c 

 

LAHKO 

SESTAVIMO 

KOCKO? 

ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

ŠT. 

DEKLIC 

% 

DEKLIC 

ŠT. 

DEČKOV 
% DEČKOV 

DA 24 13 27,1 11 22,9 

NE 23 11 22,9 12 25,0 

*en učenec je pustil nalogo prazno 

Kar polovica učencev, od tega 13 deklic (27,1 %) in 11 dečkov (22,9 %), je napačno ugotovila, 

da se iz oblike na sliki lahko sestavi kocka. 23 učencev, od tega 11 deklic (22,9 %) in 12 dečkov 

(25,0 %), pa je pravilno ugotovilo, da iz oblike na sliki ne da sestaviti kocke.  

Tabela 18: Najpogostejše utemeljitve petošolcev o tem, ali iz narisane oblike lahko/ne moreš 

sestaviti kocke 

NE MOREMO SESTAVITI KOCKE, ker LAHKO SESTAVIMO KOCKO, ker 

 je mreža pravokotnik,  a bi morali dve ploskvi pokrivati isto 

površino?, 

 so kvadratki postavljeni na narobna 

mesta in se zato ne izide, 

 se lik da sestaviti v kocko, 

 ostane ena prazna ploskev,   ima mreža kocke 6 kvadratkov, tu pa jih je 

6, 
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 je preveč stranic,   jih je šest − iz šestih lahko sestaviš kocko, 

 se kvadrati krožijo,  dovolj ploskev, pravilne oblike in pravilna 

postavitev, 

 je ena ploskev prazna, ena pa dvojna; 

niso prav postavljeni!,  

  so vse ploskve enako velike, nobena ne 

zmanjka, 

 ni pravilno urejena,   ima šest ploskev, 

 kvadrati niso pravilno postavljeni, da 

bi jih zložili v kocko, 

  je šest ploskev enako velikih, 

 tudi te ne, ker bi manjkala ena ploskev 

(stranska), 

 ima šest kvadratov, 

  bi se prekrivale,  so vse stranice kvadrati in so enako dolge, 

 ima dovolj enakih kvadratnih ploskev, 

vendar ne v pravi razporeditvi, 

 ima mreža dovolj kvadratkov in je 

sestavljena iz 6 enakih likov oz. kvadratkov, 

 ena stran manjka, ena pa je odveč,  so vse stranice enako dolge in jih je dovolj, 

  ploskev je dovolj, vendar se dve 

prekrivata in potem je ena manj − ni 

jih dovolj, 

 je ravno prav ploskev, 

 je en kvadrat odveč,  so vse ploskve, ampak se prekrivajo, 

  niso pravilno postavljeni,  so vsi liki na mreži enako dolgi, 

 bi morala biti najbolj zgornja stranica 

čisto spodaj, 

 je zadosti likov, 

 ima dovolj kvadratov, pravilne a 

narobe razvrščene, 

 je pravilna kompozicija likov, ki so tudi 

enako veliki. 

 ploskve niso pravilno postavljene.  

*En učenec je pustil nalogo prazno. 

*Trije učenci so obkrožili odgovor da, dva sta pustila utemeljitev prazno, pri tretjem pa 

utemeljitve nismo znali prebrati. 

Tudi iz oblike, ki jo prikazuje primer 4c, se ne da sestaviti kocke. Učenci niso bili dosledni pri 

svojem odgovoru, saj se njihov odgovor in utemeljitev nista ujemali, npr. učencev je trdil, da 

se iz oblike lahko sestavi mrežo kocke, iz utemeljitve pa je bilo razvidno, da učencev trdi, da 

se ne da sestaviti kocke. Tudi pri primeru 4c smo opazili slabo matematično znanje, menjavanje 

matematičnih izrazov (npr. ploskev in stranica; telesa in liki). Nerazumljivo utemeljitev, da ne 

moremo sestaviti kocke, ker kvadrati krožijo, je zapisal en učenec. Ena učenka (2,1 %) je pri 

utemeljitvi, da lahko sestavimo kocko, zapisala, da so vse ploskve, ampak se prekrivajo. Torej 

utemeljitev je bila ustrezna, vendar njen odgovor ni bil pravilen. Primer c je bil bolj 

kompleksen, zato so imeli pri določevanju, ali je oblika na sliki mreža kocke, več težav. 

5. Naloga 

Na spodnji sliki imaš narisano kocko in nekaj mrež kocke. Obkroži številko ustrezne mreže 

kocke, ki ustreza spodaj narisani kocki. Ploskve kocke so porisane le na eni strani. 
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Slika 41: Kocka in mreže kocke uporabljene v nalogi 5 

Tabela 19: Najpogosteje obkrožen odgovor petošolcev 

 

ODGOVOR 
ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

ŠT. 

DEKLIC 

% 

DEKLIC 

ŠT. 

DEČKOV 

% 

DEČKOV 

1 22 13 27,7 9 19,1 

2 19 9 19,1 10 21,3 

3 6 2 4,3 4 8,5 

* En deček je hkrati obkrožil dva odgovora 1 in 2, zato ga nismo šteli med odgovore 

Pravilen odgovor pri tej nalogi je druga geometrijska mreža in iz nje se lahko sestavi kocko na 

sliki. Pri dekletih je bil največkrat obkrožen odgovor 1, pri dečkih pa odgovor 2. Trinajst deklic 

(27,7 %) je obkrožilo napačen odgovor 1 in dve deklici (4,3 %) napačen odgovor 3, devet deklic 

(19,1 %) pa je obkrožilo pravilen odgovor 2. Pri dečkih jih je devet (19,1 %) obkrožilo napačen 

odgovor 1 in štirje (8,5 %) napačen odgovor 3, deset dečkov (21,3 %) pa je obkrožilo pravilen 

odgovor 2. Pri tej nalogi so si morali predstavljati in miselno rotirati oblike. Lažje bi bilo tudi, 

če bi si pomagali z risanjem ali pa z listom papirja, iz katerega bi sestavili kocko in nanjo narisali 

simbole. Tega se ni spomnil nihče. Učenci so si morali predstavljati, na katero ploskev pridejo 

simboli, ko se mrežo sestavi. Za to je potrebna dobra prostorska vizualizacija. Prva oblika je 

bila zelo podobna drugi, zato so bile tako majhne razlike med odgovoroma 1 in 2. Če bi pri prvi 

obliki zamenjali rdeč krog in roza zvezdo, bi tudi iz te geometrijske mreže lahko sestavili kocko 

na sliki.  
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6. Naloga 

Na levi strani imaš narisan lik. Kateri lik na desni strani ustreza levemu? Obkroži črko, zapisano 

pod likom. Lik je zrcaljen. 

 

 

         

                                            A                  B                    C                       Č                           

Slika 42: Liki, uporabljeni v nalogi 6 

Tabela 20: Najpogosteje obkrožen odgovor petošolcev 

 

ODGOVOR 
ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

ŠT. 

DEKLIC 

% 

DEKLIC 

ŠT. 

DEČKOV 
% DEČKOV 

A / / / / / 

B / / / / / 

C 36 20 41,7 16 33,3 

Č 12 4 8,3 8 16,7 

Pri tej nalogi je bil največkrat pravilno obkrožen odgovor C, od tega dvajset deklet (41,7 %)  in 

šestnajst dečkov (33,3 %). Napačni odgovor oz. isto obliko kot na levi strani so obkrožile štiri 

deklice (8,3 %) in osem dečkov (16,7 %). Ostalih dveh odgovorov ni obkrožil nihče. Večina 

učencev je pravilno obkrožila odgovor in je prepoznala zrcaljen lik. V ozadju sta tukaj dva 

matematična koncepta, ki jih učenci lahko hitro zamenjajo med seboj. To sta simetričnost in 

skladnost. Učenci so morali tukaj prepoznati pojem simetrija in oblikovati simetričen vzorec. 

Nekateri učenci so namesto tega, da bi obkrožili obliko, ki levo obliko dopolnjuje do 

simetričnega vzorca, obkrožili skladno obliko, torej so zamenjali pojma simetričnost in 

skladnost.   

7. Naloga 

Razišči, koliko različnih mrež ima kocka. Spodaj imaš narisan en primer. Najdi še ostale.  

 

Slika 43: Mreža kocke uporabljena v nalogi 7 
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Tabela 21: Prikaz rezultatov različnih oblik mreže kocke  

- 
ŠTEVILO UČENCEV 

DEKLICE DEČKI 

 

13 17 

 

9 7 

 

7 9 

 

4 11 

 

6 3 

 

3 6 

 

3 / 

 

/ 3 
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2 1 

 

1 / 

V tabeli si oblike sledijo glede na to, koliko učencev je narisalo določeno geometrijsko obliko. 

Število narisanih geometrijskih mrež proti koncu tabele pada. Vseh geometrijskih mrež kocke 

je enajst. Ena je bila že narisana, torej so jih učenci morali narisati še deset. Učenci so skupno 

našli vse mreže kocke. Ko so učenci narisali obliko, so si morali predstavljati, ali se jo lahko 

sestavi v mrežo kocke. Največje število geometrijskih mrež, ki jih je našel učenec, je bilo šest 

geometrijskih mrež. V povprečju je en učenec našel 2,2 rešitvi. Kar devetnajst učencev je 

narisalo napačno obliko, iz katere se ne more sestaviti kocke:  

 

Slika 44: Napačna oblika (narisano s programom GeoGebra)  

Menimo, da so to obliko narisali zato, ker so jo pri 4. nalogi prepoznali kot geometrijsko mrežo 

kocke, kar je bil vzrok, da so jo narisali pri tej nalogi kot primer mreže kocke. Vseh teh 

devetnajst učencev je pri 4. nalogi odgovorilo, da se iz te oblike lahko sestavi kocka. Ostali, ki 

so odgovorili, da se iz oblike ne da sestaviti kocke, te geometrijske mreže niso narisali.  

Bolj kompleksne in težje geometrijske mreže so zadnje štiri, saj jih je našlo najmanj učencev.  

10.2 REZULTATI GLEDE NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Prvo raziskovalno vprašanje 

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako uspešni so učenci 5. razredov pri 

reševanju nalog s poudarkom na prostorskih predstavah.  

Preizkus znanja smo ocenili po smiselnem kriteriju in vsako nalogo posebej ustrezno točkovali. 

Najprej smo izračunali povprečno število doseženih točk za posameznega učenca, nato pa še 

delež povprečnega števila točk glede na vse možne točke deklic in dečkov. Tako smo ugotovili, 

kako uspešni so učenci 5. razreda pri reševanju nalog s poudarkom na prostorskih predstavah. 
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Tabela 22: Uspešnost reševanja učencev 5. razreda 

UČENCI 
POVPREČNO ŠTEVILO 

TOČK 

USPEŠNOST REŠEVANJA 

(%) 

SKUPAJ 13,09 57 

 

Učenci so na preizkusu znanja s poudarkom na prostorski predstavi dosegli v povprečju 57 % 

uspešnost, kar ocenjujemo kot precej slab dosežek.  

Tabela 23: Kriterij ocenjevanja preizkusa znanja 

KRITERIJ 

OCENJEVANJA 

nzd (1) = 0–49 % 

zd (2) = 50–59 % 

db (3) = 60–69 % 

pdb (4) = 70–85 % 

odl (5) = 86–100 % 

Učence smo nato še ocenili in predvideli, kakšno oceno bi dobili, če bi bil ta preizkus znanja 

ocenjen. Trinajst učencev bi doseglo nezadostno oceno, šestnajst učencev zadostno oceno, osem 

dobro oceno in enajst prav dobro oceno. Odlične ne bi dobil nihče. Torej njihovo skupno 

povprečje ocen bi bilo slabo, in sicer 2,35, kar je zadostna ocena. 

Drugo raziskovalno vprašanje 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali se med deklicami in dečki 

pojavljajo razlike na preizkusu znanja iz prostorskih predstav.  

Preizkus znanja smo ocenili po smiselnem kriteriju in vsako nalogo posebej ustrezno točkovali. 

Najprej smo sešteli točke vseh nalog za posameznega učenca. Najprej za deklice, nato za dečke. 

Izračunali smo povprečno število točk in jih delili z vsemi možnimi točkami na preizkusu 

znanja. Tako smo ugotovili, kako uspešni so bili učenci na preizkusu znanja v prostorskih 

predstavah. 

Tabela 24: Prikaz povprečnega števila točk in uspešnosti med spoloma na preizkusu znanja 

SPOL 
POVPREČNO ŠTEVILO 

TOČK 

USPEŠNOST 

(%) 

DEKLICE 12,9 56,1 

DEČKI 13,2 57,4 

Med dečki in deklicami se pojavljajo razlike v uspešnosti reševanja preizkusa znanja. Dečki so 

dosegli rezultat 57,4 %, deklice pa 56,1 %. Dečki so bili od deklic v povprečju boljši za 

minimalno razliko 1,3 %.  

Ker so bile razlike med deklicami in dečki tako majhne, smo želeli s t-testom preveriti, ali so te 

razlike med njimi statistično pomembne. 
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Tabela 25: Rezultati T-testa za neodvisne vzorce 

 

Levenov 

test 

enakosti 

variance 

T-test za neodvisne vzorce 

F α t df 
α (2-

smerna) 

Razlika 

povprečja 

St. napaka 

povprečja 

95% interval 

zaupanja razlike 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Točke 

Predpostavljena 

enakost variance  
,315 ,578 -,424 46 ,674 -,34375 ,81099 -1,97618 1,28868 

Ni 

predpostavljena 

enakost variance 

  -,424 45,894 ,674 -,34375 ,81099 -1,97628 1,28878 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,315, α = 0,578 ) je vrednost t-testa 

za neodvisne vzorce pokazala, da se med deklicami in dečki ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v številu točk na preizkusu znanja iz prostorskih predstav (t = -0,424, g = 46, α = 0,674). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za naš vzorec pa lahko trdimo, da so 

dečki (M = 13,27) dosegli nekoliko več točk kot deklice.  

Tretje raziskovalno vprašanje 

Tretje raziskovalno vprašanje se osredotoča na najpogostejše napačne prostorske predstave 

učencev v 5. razredu. Pri analizi preizkusa znanja smo se osredotočili na najpogostejše napake 

pri zadnjih šestih nalogah; le prvo bomo izpustili, saj pri njej ni bilo nobenih napak pri 

reševanju.  

Tabela 26: Predstavitev napačnih odgovorov pri posamezni nalogi 

NALOGA CILJ 

NAPAČNI ODGOVOR 

ŠTEVILO 

UČENCEV 
[%] 

2. naloga Povezati telesa z ustrezno mrežo 6 12,5 

3. naloga Pobarvati nasprotne si ploskve 18 37,5 

4. naloga 

Prepoznati, ali se iz oblike lahko 

sestavi kocko  

za primer 4a 

1 2,1 

Prepoznati, ali se iz oblike lahko 

sestavi kocko 

 za primer 4b 

4 8,4 

Prepoznati, ali se iz oblike lahko 

sestavi kocko 

 za primer 4c 

24 50,0 

5. naloga Povezati kocko s pripadajočo mrežo 28 59,5 

6. naloga Prepoznati simetričen vzorec 12 25,0 

7. naloga Narisati drugačne mreže kocke 19 39,6 

 



Zakrajšek, M. Prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu osnovne šole 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

52 

Pri 2. nalogi so morali povezati geometrijsko telo z ustrezno geometrijsko mrežo. Šest učencev 

(12,5 %) ni pravilno med seboj povezalo geometrijskega telesa z ustrezno geometrijsko mrežo. 

Zadnji dve geometrijski telesi so povezali obratno, kot je pravilno. Cilj 3. naloge je bil, da 

pobarvajo nasprotne si ploskve. Osemnajst učencev (37,5 %) ni pravilno pobarvalo nasprotnih 

si stranic. Pri 4. nalogi so morali prepoznati, ali se iz oblike na sliki lahko sestavi kocko. Pri 

primeru 4a je en učenec (2,1 %) napačno prepoznal, da se iz oblike na sliki lahko sestavi kocka, 

pri primeru 4b štirje učenci (8,4 %) in pri primeru 4c štiriindvajset učencev (50,0 %). Pri 5. 

nalogi so morali povezati kocko s pripadajočo mrežo. Kocka in mreža sta bili porisani z 

različnimi simboli: roza zvezda, rdeč krog, vijoličen romb, črn trikotnik, modra puščica in 

rumena zvezda. Vsaka mreža je imela te simbole na različnih ploskvah. Kar osemindvajset 

učencev (59,5 %) je napačno prepoznalo porisano mrežo, saj sta si bili prvi dve mreži med seboj 

podobni. Pri šesti nalogi so morali prepoznati simetričen vzorec, ki je simetrično zrcaljen glede 

na prvega, kar je napačno naredilo dvanajst učencev (25,0 %). Med seboj so zamenjali pojma 

simetrija in skladnost, saj sta si ta dva matematična pojma med seboj nasprotna. Vsi, ki so 

napačno odgovorili, so obkrožili skladen lik levemu, kar povezujemo z nerazumevanjem 

matematičnega izraza. Cilj sedme naloge je bil, da učenci narišejo drugačne mreže kocke. 

Najpogostejša napačna oblika, ki so jo narisali, je bila tista, ki so jo pri nalogi 4c prepoznali kot 

mrežo kocke. To obliko je kot mrežo kocke prepoznalo kar devetnajst učencev (39,6 %). 

Četrto raziskovalno vprašanje 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju želimo preveriti, katera vrsta težav je pogosteje prisotna – 

prostorska vizualizacija ali prostorska orientacija. Prva in šesta naloga se navezujeta na 

prostorsko orientacijo, druga, tretja in četrta pa na prostorsko vizualizacijo. Peta in sedma 

naloga se navezuje tako na prostorsko vizualizacijo kot na prostorsko orientacijo.  

Tabela 27: Prikaz rezultatov, katera težava je pogosteje prisotna 

PROSTORSKA VIZUALIZACIJA PROSTORSKA ORIENTACIJA 

2. naloga 

(96,7 %) 

1. naloga 

(100,0 %) 

3. naloga 

(50,0 %) 

5. naloga  

(39,5 %) 

4. naloga 

(79,1 %) 

6. naloga 

(75,0 %) 

5. naloga  

(39,5 %) 

7. naloga 

(21,9 %) 

7. naloga 

(21,9 %) 

 

Skupno povprečje reševanja 

57,4 % 

Skupno povprečje reševanja 

59,1 % 

V tabeli 27 so pri vsaki nalogi v oklepaju zapisani deleži učencev, ki so nalogo rešili uspešno. 

Pri posamezni nalogi smo deleže določili tako, da smo prešteli pravilne odgovore učencev in to 

delili s skupnim številom vseh učencev. Nato smo to število pomnožili s 100, da smo dobili 

odstotke. Pri 4. in 7. nalogi je bilo več podprimerov, zato smo tukaj izračunali povprečje deleža. 

Pri prostorski vizualizaciji je bilo skupno povprečje reševanja 57,4 %, pri prostorski orientaciji 

pa 59,1 %. Skupno povprečje reševanja je bilo boljše pri prostorski orientaciji, vendar je bila ta 

razlika minimalna, le 1,7 %. Zato lahko predvidimo, da so imeli približno enake težave z obema. 

Lahko izpostavimo, da so imeli s prostorsko orientacijo nekoliko manj težav.  
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Peto raziskovalno vprašanje 

Peto raziskovalno vprašanje se osredotoča na najpogostejše težave učencev pri prepoznavanju 

geometrijskih mrež kocke. Pri analizi najpogostejših težav smo se osredotočili na podrobno 

analizo 3., 4. in 5. naloge.  

Tabela 28: Napačne ugotovitve, kaj sestavlja geometrijsko mrežo pri 3. nalogi 

 

NAPAČNI ZAPISI 

ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

ŠTEVILO 

DEKLIC 

% 

DEKLIC 

ŠTEVILO 

DEČKOV 

% 

DEČKOV 

Kocka 3 1 2,1 2 4,2 

Kvadratki 1 / / 1 2,1 

Kvadrat in 

pravokotnik 
2 1 2,1 1 2,1 

Pravokotnik 1 / / 1 2,1 

Trije učenci (6,3 %) so napačno trdili, da geometrijsko mrežo sestavlja lik kocka, saj kocka ni 

lik, ampak je geometrijsko telo. En učenec (2,1 %) je uporabil pomanjševalnico besede kvadrat, 

kar smo sicer šteli kot pravilno, ampak ni najbolj ustrezno poimenovanje. Dva učenca (4,2 %) 

sta trdila, da kocko sestavljata kvadrat in pravokotnik, kar tudi ni ustrezno. En učenec je trdil, 

da kocko sestavlja pravokotnik, kar je pravilen, a netipičen odgovor.  

Tabela 29: Najpogostejše ugotovitve, kateremu telesu pripada mreža pri 3. nalogi 

NAPAČNI ZAPISI 

ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

ŠTEVILO 

DEKLIC 

% 

DEKLIC 

ŠTEVILO 

DEČKOV 

% 

DEČKOV 

kocki 41 23 47,9 18 37,5 

kvadru 3 1 6,3 2 4,2 

kvadratu 1 / / 1 2,1 

Večina učencev (85,4 %) je prepoznala, da mreža na sliki pripada kocki. Trije učenci (10,5 %) 

so napačno trdili, da pripada kvadru. En učenec (2,1 %) pa je zamešal pojma geometrijski lik 

in geometrijsko telo ter zapisal, da mreža pripada kvadratu. 

Pri 4. nalogi so učenci predvsem nepravilno uporabili nekatere matematične pojme. Učenci ne 

vedo točno, kaj je ploskev, stranica; iz česa je sestavljena geometrijska mreža, iz likov ali iz 

teles; razliko med geometrijskim telesom in likom; koliko ploskev ima kocka.  Pri a primeru je 

en učenec (2,1 %) napačno trdil, da lahko sestavimo kocko, pri b primeru so napačno trdili štirje 

učenci (8,4 %), pri c primeru pa je napačno trdilo kar štiriindvajset učencev (50 %).   

Pri 5. nalogi so si učenci morali predstavljati in miselno rotirati oblike. Napačen odgovor je 

obkrožilo kar osemindvajset učencev (59,5 %). Prvi odgovor je obkrožilo dvaindvajset učencev 

(46,8 %), tretjega pa šest (12,7 %). Drugi, pravilen odgovor je obkrožilo devetnajst učencev 

(40,5 %). Prva oblika je bila zelo podobna drugi, zato so bile tako majhne razlike med 

odgovoroma 1 in 2. Če bi pri prvi obliki zamenjali rdeč krog in roza zvezdo, bi tudi iz te 

geometrijske mreže lahko sestavili kocko na sliki. 
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11 GLAVNE UGOTOVITVE RAZISKAVE IN ODGOVORI NA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

S pomočjo analize preizkusa znanja smo prišli do glavnih ugotovitev raziskave na področju 

prostorske predstave v 5. razredu. Glede na te glavne ugotovitve smo odgovorili na raziskovalna 

vprašanja, ki smo jih določili na začetku empiričnega dela. 

1. Kako uspešni so učenci 5. razredov pri reševanju nalog s poudarkom na prostorskih 

predstavah? 

Učenci so na preizkusu znanja dosegli povprečno število točk 13,09. Vseh možnih točk je bilo 

23. V povprečju so dosegli 57-odstotno uspešnost reševanja, kar ni najbolje. Če bi jih ocenili, 

bi bila splošna ocena precej slaba. Trinajst učencev bi dobilo nezadostno oceno, šestnajst 

zadostno, osem dobro in enajst prav dobro. Odlične ocene ne bi dosegel nihče. Skupno 

povprečje ocen bi bilo 2 (zadostno), kar je precej slabo. 

2. Ali se med deklicami in dečki pojavljajo razlike na preizkusu znanja iz prostorskih predstav?  

Na preizkusu znanja iz prostorskih predstav se med deklicami in dečki ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v številu točk. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za naš 

vzorec pa lahko trdimo, da so dečki (M = 13,2) dosegli nekoliko več točk kot deklice (M = 

12,9). Torej se med spoloma pojavljajo razlike na preizkusu znanja iz prostorskih predstav, 

vendar pa so te razlike minimalne. Teoretiki trdijo (Sorby, 1999; Gardner, 1995), da imajo dečki 

bolj razvite sposobnosti prostorske predstave kot deklice, vendar pa tega ne moremo potrditi, 

saj so razlike minimalne. 

3. Katere so najpogostejše napačne prostorske predstave učencev v 5. razredu? 

Učenci imajo največje težave s tem, da nimajo dobrega matematičnega znanja o matematičnih 

pojmih. Največkrat menjajo pojma geometrijsko telo in geometrijski lik. Napačno uporabljajo 

izraze stranica, rob, ploskev. V povezavami s težavami, ki izvirajo iz slabih prostorskih 

predstav, velja izpostaviti težavo pri prepoznavanju, ali lahko iz neke oblike sestavijo 

geometrijsko telo. Med seboj zamenjujejo dva matematična pojma: simetrija in skladnost.  

4. Katera vrsta težav je pogosteje prisotna – prostorska vizualizacija ali prostorska orientacija? 

Pri prostorski vizualizaciji je bilo skupno povprečje reševanja 57,4 %, pri prostorski orientaciji 

pa 59,1 %. Skupno povprečje reševanja je bilo boljše pri prostorski orientaciji, vendar je bila ta 

razlika minimalna, le 1,7 %. Zato lahko predvidimo, da so imeli približno enake težave z obema. 

Lahko izpostavimo, da so imeli s prostorsko orientacijo malenkost manj težav. Pri prostorski 

vizualizaciji imajo predvsem problem s presojanjem, ali se lahko iz geometrijske mreže sestavi 

določeno geometrijsko telo. Pri prostorski orientaciji pa imajo predvsem probleme s 

prepoznavanjem drugače/netipično orientiranih oblik.  

Učenci si morajo mentalno predstavljati in miselno obračati predmete, da pridejo do rešitve. 

Veliko učencev je imelo s tem težave, kar smo videli tudi pri ugotovitvah. Pri drugi nalogi je 

petnajst učencev (31,3 %) razumelo, da morajo povezati kvader s poljubno obliko mreže kvadra 

in so povezali obe mreži kvadra. Tisti, ki so povezali le zgornjo levo mrežo, pa so si 

predstavljali, da morajo kvader povezati s konkretnim primerom mreže, ki mu pripada, kar je 

naredilo dvaintrideset učencev (66,6 %). Pri tretji nalogi je osemnajst učencev (37,5 %) 

nepravilno pobarvalo nasprotne si ploskve, šest (12,5 %) pa se barvanja sploh ni lotilo. Pri četrti 
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nalogi so morali miselno zložiti mrežo na sliki in ugotoviti, ali dobimo kocko. Pri a primeru je 

en učenec (2,1 %) napačno trdil, da se lahko sestavi kocka, pri b primeru štirje učenci (8,4 %) 

in pri c primeru kar štiriindvajset učencev (50 %). Tudi peta naloga vsebuje miselno aktivnost, 

da poskusimo zložiti mrežo v kocko, pri tem pa je treba paziti na pravilno postavitev simbolov. 

Tako kot četrta in peta naloga tudi zadnja vsebuje miselno sestavljanje mreže v kocko. Učenci 

so imeli težave predvsem z miselno predstavo. 

5. Katere so najpogostejše težave učencev pri prepoznavanju geometrijske mreže kocke? 

Največji problem pri poimenovanju geometrijske mreže kocke je to, da učenci ne vedo točno, 

kaj je kocka. Ali je kocka geometrijsko telo ali je geometrijski lik. Sicer pri prepoznavanju 

kocke niso imeli večjih problemov, imeli pa so jih pri prepoznavanju mreže kocke. Tukaj je 

pomembno, da poznamo, kaj vse mreža kocke vsebuje, kakšna mora biti in znati jo moramo 

miselno sestaviti v kocko, da vidimo, ali se iz dane oblike lahko sestavi kocko. Pri 4a primeru 

je en učenec (2,1 %) napačno trdil, da lahko sestavimo kocko, pri 4b primeru štirje učenci (8,4 

%) in pri 4c primeru kar štiriindvajset učencev (50 %). Kar devetnajst učencev, ki so pri 4c 

primeru prepoznalo obliko kot mrežo kocke, narisalo to obliko tudi pri zadnji nalogi kot mrežo 

kocke, kar pa ta oblika ni. Pri zadnji nalogi so risali mreže, ki so hitro prepoznavne. Najmanjkrat 

so narisali mreže kocke, ki so bolj kompleksne, težje za prepoznavo: zadnje štiri v tabeli (tabela 

21).   
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12 ZAKLJUČEK 

Pouk geometrije temelji na pristopu poučevanja od telesa k točki, pri katerem iz večjih dimenzij 

prehajamo na manjše. Učenci se najprej srečajo s tridimenzionalnimi oblikami (geometrijska 

telesa) in postopoma prehajajo na dvodimenzionalne (geometrijski liki, črte, točka). Pomembno 

je, da učenec pri spoznavanju novih pojmov dela z didaktičnim materialom in je pri tem miselno 

aktiven (Hodnik Čadež, 2013). Naloga učitelja je, da prepozna zmožnosti učenca in prilagaja 

način poučevanja, da bodo dosežki učencev najboljši glede na njihove zmožnosti in sposobnosti 

(Žakelj, 2013). 

Prostorska predstava je edinstvena oblika inteligence, saj se razvija skozi celo življenje. Brez 

prostorskih predstav bi težko obstajali, saj bi se težko pogovarjali o položaju in razmerjih med 

predmeti, ne bi si morali predstavljati velikosti oblik, ne bi si mogli zamisliti sprememb v 

položaju. Prostorska predstava je bistvenega pomena pri nekaterih poklicih, npr. pri delu 

kiparja, arhitekta, geometra. Prostorske predstave se lahko izboljša z raznimi hobiji in 

aktivnostmi npr. igranje šaha, sestavljanju sestavljank, računalniška igra tetris, pentomini itd. 

(Hawes, Tepylo in Moss, 2015). Prostorsko predstavo pa prav tako spodbujajo mreže 

geometrijskih teles. Delo z njimi nudi priložnost povezovanja dvo- in tridimenzionalne oblik 

med seboj (Knight in Wright, 2014).  

V magistrskem delu smo raziskali, kako uspešni so učenci 5. razredov pri reševanju nalog s 

poudarkom na prostorskih predstavah, ali se med spoloma pojavljajo razlike pri prostorskih 

predstavah. Tako smo želeli ugotovili, ali je prostorsko predstavo treba izboljšati ali ne in ali 

moramo nuditi več pomoči dečkom oziroma deklicam. Raziskali smo tudi, katere so 

najpogostejše napačne prostorske predstave, najpogostejše težave pri prepoznavanju 

geometrijske mreže kocke in katera vrsta težave je pogosteje prisotna: prostorska vizualizacija 

ali orientacija. Želeli smo ugotoviti, na kaj se mora učitelj osredotočiti, da odpravi napačne 

težave, in kaj je vzrok, da učenci ne znajo rešiti določene naloge s poudarkom na prostorski 

predstavi. 

Raziskava prostorske predstave učencev 5. razreda je pokazala slabe prostorske predstave 

učencev. Učenci še niso sposobni ustvariti slike mentalno in si jo predstavljati v svojih mislih, 

torej imajo slabše razvito zmožnost prostorske vizualizacije. Največ napak se je pojavljalo v 

pomanjkljivem osnovnem matematičnem znanju: zamenjevanje terminov geometrijsko telo in 

geometrijski lik, neustrezno poimenovanje ploskve, stranice.  

Glede na naše ugotovitve menimo, da bi morali spremeniti način poučevanja geometrije, saj bi 

moral biti med ključnimi cilji pouka geometrije tudi razvijanje prostorskih predstav učencev. 

Učenci se naučijo nekaj na pamet, vendar tega ne razumejo, npr. v našem primeru pri 4. nalogi: 

ne znajo ubesediti in utemeljiti, zakaj se iz geometrijske mreže na sliki ne more sestaviti kocke. 

Več bi moralo biti povezovanja in opisovanja novih pojmov, ki se jih učenci naučijo. Pri 

obravnavi novih pojmov je treba učencem predstaviti več netipičnih primerov geometrijskih 

oblik, da s tem odpravimo razvijanje napačnih predstav, npr. predstavimo mu težjo obliko 

geometrijske mreže kocke, nato pa preidemo na lažjo; narišemo drugače obrnjen trikotnik. Tako 

bi imel učenec večje razumevanje geometrijskih pojmov. 

Raziskava o prostorskih predstavah nam je predvsem omogočila, da smo videli, s čim imajo 

učenci največ napačnih prostorske predstave. Dodatno bi bilo dobro raziskati, ali ciklični proces 

odpravljanja težav res pomaga tudi pri odpravljanju prostorskih težav. Učiteljem bi bilo treba 
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predstaviti ciklični proces za odpravljanje težav in jih opozoriti na uporabo več netipičnih 

modelov, saj bi tako učenci večkrat prepoznali pravilne rešitve.  
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14 PRILOGE 

Priloga 1: Preizkus znanja 

Spol:   M    /    Ž 

 

UČNI LIST 

 

1. naloga 

V kuverti imaš like različnih oblik in barv. Z liki iz kuverte, pokrij obliki na 

spodnji sliki. Pri prvi obliki spodaj uporabi le like modre barve. Pri drugi obliki 

pa uporabi le like rdeče barve. 

 

                                  Oblika 1:                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                    Oblika 2:                                                                      
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2. naloga 

Poimenuj geometrijska telesa in jih poveži z ustrezno mrežo.  

 

 

 

 

 _________         ________       ___________      __________      ___________ 



Zakrajšek, M. Prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu osnovne šole 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. naloga 
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Kateri liki sestavljajo mrežo, ki je na sliki? ____________________. 

Kateremu telesu pripada ta mreža? ____________________. 

Pobarvaj z enako barvo nasprotni si ploskvi. 

 

 

4. naloga 

Ali lahko iz narisanih mrež sestaviš kocko? Da ali ne? Zakaj lahko/zakaj ne 

moreš? Odgovor zapiši na črto in ga pojasni/utemelji. 

a) 

 

 

Odgovor: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

b)  
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Odgovor: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

Odgovor: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

 

5. naloga 

Na spodnji sliki imaš narisano kocko in nekaj mrež kocke. Obkroži številko 

ustrezne mreže kocke, ki ustreza spodaj narisani kocki. Ploskve kocke so porisane 

le na eni strani. 
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                  1)                                             2)                                             3) 

 

6. naloga 

Na levi strani imaš narisan lik. Kateri lik na desni strani ustreza levemu? Obkroži 

črko, zapisano pod likom. Lik je zrcaljen. 

 

 

         

                                     A                  B                  C                     Č                                               

 

 

 

 

7. naloga 

Razišči, koliko različnih mrež ima kocka. Spodaj imaš narisan en primer. Najdi 

še ostale.  
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Priloga 2: Liki pri 1. nalogi preizkusa znanja 


