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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi obravnavam vpliv stila spoznavanja na delo s fizičnimi in 
virtualnimi učnimi pripomočki pri pouku matematike. V teoretičnem delu predstavljam 
značilnosti fizičnih in virtualnih učnih pripomočkov in razlike med njimi. Na 
učinkovitost uporabe učnih pripomočkov vplivajo številni dejavniki, med drugim tudi 
spoznavni stili učencev. Fizične in virtualne pripomočke zato povežem z učnimi stili 
po Kolbu in stili spoznavanja po Rancourtu. Predstavim značilnosti posameznih stilov 
in vprašalnik stilov spoznavanja po Rancourtu. Empirični del naloge temelji na 
kvantitativni raziskavi, v okviru katere ugotavljam, kako uspešni so učenci 
noetičnega, empiričnega in racionalnega modusa pri reševanju nalog na fizični in na 
virtualni geoplošči. Ugotavljam tudi uspešnost učencev pri delu s fizično in virtualno 
geoploščo glede na to, ali učenec raje dela s fizično geoploščo, virtualno geoploščo 
ali brez geoplošče. 

 

KLJUČNE BESEDE: fizični učni pripomočki, virtualni učni pripomočki, stili 
spoznavanja po Rancourtu, učni stili po Kolbu 

 

ABSTRACT 

 

The master thesis considers how cognitive styles affect the work with physical and 
virtual learning manipulatives in a mathematics class. In the theoretical part, I present 
the characteristics of virtual and physical manipulatives and the differences between 
them. The effectiveness of the use of learning manipulatives depends on several 
factors, including the way in which pupils elaborate the acquired  information in the 
classroom. Thus I relate physical and virtual manipulatives with Kolb’s learning styles 
and Rancourt's cognitive styles. I present the characteristics of various cognitive 
styles and the Rancourt’s questionnaire of cognitive styles. The empirical part of the 
thesis consists of a quantitative study in which pupils with predominant noetic, 
empiric, and rational modus solve tasks on physical and on virtual geoboard. I also 
consider the performance of pupils that prefer using virtual, physical or no geoboard 
in solving tasks using physical and virtual geoboard. 

 

 

KEY WORDS: physical learning manipulatives, virtual learning manipulatives, 
Ranocourt's cognitive styles, Kolb's learning styles 
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1 UVOD 
 

Razred sestavljajo učenci, ki se med seboj razlikujejo v številnih pogledih, tudi v 
načinu učenja. Kako posamezni učenec sprejema učno snov, jo predela, skladišči in 
uporablja, je zanimalo številne znanstvenike. Razkrivali so razlike med ljudmi v 
pogledu spoznavanja, učenja in reševanja problemov ter tako oblikovali številne stile 
spoznavanja in učne stile. Mnogi so mnenja, da do učnih neuspehov prihaja zaradi 
neusklajenosti med raznolikimi učnimi stili učencev in prevladujočimi metodami in 
oblikami učnega dela učitelja pri pouku. Zato me je zanimalo, kako so med seboj 
povezani spoznavni stili in uporaba pripomočkov pri matematiki. Ker pa živimo v 
času, ko se vsakodnevno uporablja računalniška tehnologija in se ta iz dneva v dan 
vedno bolj razvija, sem poleg že dobro znanih fizičnih pripomočkov v magistrsko 
nalogo vključila še virtualne pripomočke. 

Tako sem v teoretični del magistrske naloge vključila učne stile po Kolbu in stile 
spoznavanja po Rancourtu ter s tem povezan vprašalnik spoznavnih stilov, ki sem ga 
uporabila v svoji raziskavi. Po Kolbu poznamo štiri učne stile – konvergentni, 
divergentni, asimilativni, akomodativni. Učenci s konvergentnim učnim stilom imajo 
sposobnost abstraktnega razmišljanja in eksperimentiranja, učenci s divergentnim 
kombinirajo konkretne izkušnje z opazovanjem, učenci z asimilativnim učnim stilom 
so nagnjeni k abstraktnemu razmišljanju in premišljenemu opazovanju, učenci z 
akomodativnim pa poudarjajo konkretno izkušnjo in aktivno preizkušanje idej. Po 
Rancourtu poznamo šest stilov spoznavanja, ki jih dobimo s hierarhično razvrstitvijo 
naslednjih načinov spoznavanja: empirični, racionalni in noetični način. Učenci s 
prevladujočim empiričnim modusom radi zbirajo podatke samostojno, pri čemer 
aktivirajo svoje čute in odkrivajo matematične zakonitosti. Pri tem so jim lahko v 
pomoč številni fizični pripomočki, kot so geoplošča, številski trak, Dienesove kocke, 
modeli delov celote in drugi. V magistrski nalogi lahko zasledite opis naštetih 
pripomočkov, tako v fizični kot v virtualni obliki. Slednji so v pomoč učencem, ki se 
poslužujejo predvsem vidnih in slušnih zaznav, saj gre za spletne vizualne 
predstavitve dinamičnega objekta. Takšne lastnosti imajo učenci s prevladujočim 
noetičnim modusom. Učenci s prevladujočim racionalnim modusom pa se najrajši 
učijo samostojno v mirnem okolju iz učbenikov oziroma drugih virov, pri čemer za 
boljše razumevanje ne potrebujejo dodatnih pripomočkov. Kot učitelji lahko učne 
pripomočke vključimo v svoj pouk na zanimiv način in tako popestrimo pouk in hkrati 
privedemo učence do samostojnega preiskovanja in odkrivanja. Sama sem v svojo 
magistrsko nalogo vključila naloge za 6. razred osnovne šole. Gre za naloge, ki 
obsegajo učno snov iz geometrije. Pri tem sem se osredotočila na reševanje nalog s 
pomočjo fizične in virtualne geoplošče dimenzije 5x5. Vsaka od njiju ima svoje 
prednosti in slabosti, ki sem jih upoštevala pri analizi reševanja posamezne naloge. 
Virtualna geoplošča aktivira vizualne čute, pri čemer fizična poleg tega še otipne. 
Fizično geoploščo lahko obračamo, vrtimo, premikamo, prekrivamo eno čez drugo, 
če gre za prozorne geoplošče, česar pa nam virtualna geoplošča ne omogoča. Pri 
virtualni geoplošči lažje oblikujemo elemente s pomočjo elastike, saj te ne morejo 
počiti ali odleteti, kar se lahko zgodi pri fizični. Da lahko kot učitelji uporabimo učne 
pripomočke pri pouku, je potrebno poznati njihove lastnosti, poleg tega pa še učne 
stile naših učencev. Z raziskavo, ki sem jo povzela v svojem magistrskem delu, so 
ugotovili, da bi bilo potrebno pri pouku uporabljati kombinacijo vseh učnih metod, ki 
odgovarjajo učencem posameznih učnih stilov. S tem bi zmanjšali razlike v dosežkih 



2 
 

učencev z različnimi učnimi stili pri matematiki. Prav tako so ugotovili, da učno okolje 
vpliva na dosežke učencev z različnimi učnimi stili, saj so v nekaterih učnih okoljih 
bolj uspešni kot v drugih. Sama pa sem izvedla raziskavo, v kateri sem se 
osredotočila na fizično in virtualno geoploščo ter na spoznavne stile po Rancourtu.  

 

V empiričnem delu sem izvedla raziskavo, v kateri so sodelovali šestošolci. Za 
posameznega učenca sem s pomočjo Rancourtovega vprašalnika pridobila stil 
spoznavanja, ki sem ga kasneje povezala z uspešnostjo učenca. Učencem sem dala 
v reševanje izbrane naloge, ki sem jih podrobneje analizirala v teoretičnem delu 
magistrske naloge. Nekatere naloge so rešili s pomočjo fizične geoplošče, druge pa s 
pomočjo virtualne. S tem sem ugotovila, kako je posamezni učenec uspešen pri 
reševanju z obema geoploščama. Priljubljenost geoplošč sem ugotovila s pomočjo 
anketnega vprašalnika, ki ga je rešil vsak učenec. Pridobljene podatke sem 
analizirala in prišla do naslednjih ugotovitev. Virtualna geoplošča je med učenci, ne 
glede na njihov spoznavni stil, bolj priljubljena kot fizična. Kljub prejšnji ugotovitvi se 
je izkazalo, da so nekateri učenci bolj uspešni pri reševanju s pomočjo fizične 
geoplošče kot z virtualno. Pri reševanju nalog tako s fizično kot z virtualno geoploščo 
so bili najuspešnejši učenci s prevladujočim racionalnim modusom, čeprav se ti rajši 
učijo s pomočjo učbenikov in druge literature. V tem primeru jim učni pripomoči niso 
predstavljali ovire pri reševanju nalog. Se je pa izkazalo, da so učenci, ki radi rešujejo 
naloge s pomočjo fizične ali virtualne geoplošče, dosegli boljše rezultate od učencev, 
ki naloge rajši rešujejo brez pripomočkov. To nam pove, da lahko učni pripomočki 
pripomorejo k boljšim rezultatom učencev pri pouku matematike. 
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PREPOZNAVA 

VZORCEV 

2 UČNI STILI IN STILI SPOZNAVANJA 

2.1 Kognitivni stili spoznavanja 
 

»Izraz spoznavanje ali »kognicija« se nanaša na interpretiranje čutnih dražljajev 
oziroma informacij.« (Marentič-Požarnik idr., 1995, str. 10). 

Vsak od nas vsakodnevno sprejema preko čutil številne dražljaje, ki so lahko vidni, 
slušni ali drugi. Od teh številnih sprejetih dražljajev moramo izbrati tiste, katerim 
bomo posvetili pozornost in se nanje tudi odzvali. Dražljaje povežemo s svojim 
predznanjem, ki ga prikličemo iz dolgotrajnega spomina ter ustvarimo smiselne 
predstave. Tako dobimo novo razumljivo informacijo, ki jo uskladiščimo v spomin. 
Med spoznavne dejavnosti spadajo tudi sposobnost presojanja, reševanja problemov 
in usvajanje novih stališč. Vsi ti procesi sodelujejo in se prepletajo v procesih 
reševanja problemov. Sprejemanje in pretok informacij prikazuje spodnja Slika 1. 
(Marentič-Požarnik idr., 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posamezniki se med seboj razlikujemo v številnih pogledih. Vsak učitelj lahko v 
svojem razredu opazi, da se učenci med seboj razlikujejo. Nekateri se bolj uspešno 
učijo na osnovi branja literature, drugi iz poslušanja učitelja, tretji iz slikovne 
predstavitve snovi. Nekateri imajo rajši delo v skupini, drugi pa samostojno delo. Do 
teh razlik prihaja zato, ker vsak posameznik na svoj način sprejema informacije, jih 
predeluje, organizira, ohranja in na njihovi osnovi rešuje probleme. Zato je 
pomembno, da kot učitelji razumemo kognitivne stile, saj lahko učenci z različnimi 
kognitivnimi stili uporabljajo različne strategije reševanja istega problema. (Anderson 
idr., 2008)  

Znanstvenike je zanimalo, kako posamezniki to počnejo, zato so oblikovali več 
kategorizacij stilov spoznavanja, ki razložijo odnose med dražljaji in odzive nanje. Stil 
spoznavanja se torej nanaša na način spoznavanja oziroma na vprašanje »Kako 
vem?«. Nakazuje, koliko je posamezna oseba nagnjena k določenemu izvajanju, 
kateremu načinu izvajanja daje prednost ter kateri način predelovanja informacij je 
tipičen zanjo. Stili spoznavanja so široko zasnovani, saj vključujejo področja 
spoznavanja, osebnosti in medosebnih odnosov. (Marentič-Požarnik idr., 1995) 
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Slika 1: Diagram pretoka informacij (Marentič-Požarnik idr., 1995, str. 10) 
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Kognitivni stil nam torej pove kako se posameznik odzove na informacije in situacije. 
Prisoten je lahko že ob rojstvu ali v zgodnjih letih posameznika, kjer vpliva na široko 
paleto individualnega delovanja. Kognitivni stil posameznika je vidik učne uspešnosti 
in vpliva na osebne dosežke ali dosežke v učnih situacijah. (Riding in Rayner, 2013) 

2.2 Stili spoznavanja po Rancourtu 
 

Rancourt je kanadski psiholog, ki je klasificiral načine spoznavanja glede na to, kako 
ljudje sprejemajo, prenašajo, delijo, uporabljajo in konstruirajo svoje znanje. 
Poudarja, da vsak posameznik na svoj način sprejema informacije, jih razlikuje, 
izbira, vrednoti in iz njih ustvarja znanje. Človek znanje pridobiva preko čutil, razuma 
in intuicije. Te načini ustrezajo naslednjim Racourtovim osnovnim načinom 
spoznavanja (modusom): 

 empirični (E), 

 racionalni (R), 

 noetični način (N). 

(Marentič-Požarnik idr., 1995) 

Izhodišče spoznavanja pri osebah s prevladujočim empiričnim načinom so podatki, ki 
so pridobljeni z zbiranjem, merjenjem in opazovanjem. Informacije preverjajo z 
induktivnim sklepanjem. Glavni gradniki znanja so čutni podatki in konkretne 
izkušnje. Takšnim učencem ustreza aktivni pouk, zasnovan na vajah, pri katerih 
učenci sami zbirajo podatke ali samostojno odkrivajo. (Marentič-Požarnik idr., 1995) 

Za osebe s prevladujočim racionalnim načinom spoznavanja je značilno, da njihovo 
spoznavanje izhaja iz razmišljanja in mentalnih procesov. Informacije preverjajo z 
deduktivnim sklepanjem. Probleme rešujejo s pomočjo teorije, principov, pravil 
oziroma formul. Takšnim učencem odgovarjajo sistematična predavanja, učenje s 
pomočjo literature in organizirane diskusije. Učijo se s pomočjo treniranja logičnega 
in kritičnega mišljenja, pri čemer sistematično in z razumevanjem usvojijo zakonitosti. 
(Marentič-Požarnik idr., 1995) 

Osebe s prevladujočim noetičnim načinom pridobivajo spoznanja na intuitivni način. 
Prednost dajo osebni, čustveno obarvani, edinstveni izkušnji in subjektivnemu 
opazovanju pojavov. Informacije preverjajo s sklepanjem iz ene na drugo konkretno 
situacijo. Takšni učenci so dobri poslušalci, zato jim ustrezajo čustveno obarvane 
diskusije, kjer lahko izrazijo subjektivna mnenja, ki pa niso teoretično zasnovana. 
(Marentič-Požarnik idr., 1995) 

Stil spoznavanja dobimo s hierarhično razvrstitvijo načinov spoznavanja. Glede na 
hierarhijo treh načinov spoznamo naslednje stile spoznavanja: NER, NRE, ENR, 
ERN, REN, RNE. Stil spoznavanja določimo s pomočjo vprašalnika, ki je predstavljen 
pod poglavjem »Vprašalnik načinov in stilov spoznavanja po Rancourtu«. (Marentič-
Požarnik idr., 1995) 

 

2.3 Učni stili po Kolbu 
 

Kolb je ameriški vzgojni teoretik, ki je zgradil model učnih stilov glede na to, kako 
posamezniki zaznavajo in obdelujejo informacije. Slika 2 prikazuje učne stile po 
Kolbu. Vertikalna črta prikazuje kako posamezniki zaznajo informacije. Pri nekaterih 
prevladuje konkretna izkušnja, kjer je oseba osredotočena na neposredne izkušnje v 
raznih situacijah. Drugi so usmerjeni v abstraktno konceptualizacijo, kar pomeni, da 
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prevladuje logično sklepanje, splošne ideje in pojmi. Horizontalna črta na sliki 2 
predstavlja, kako posamezniki obdelujejo podatke. Pri nekaterih prevladuje 
razmišljajoče opazovanje, pri čemer vsako idejo skušajo razumeti z opazovanjem in 
opisovanjem. Pri nekaterih pa prevladuje aktivno eksperimentiranje, pri čemer je 
poudarek na praktični uporabnosti in delovanju. Kombinacija teh načinov učenja 
sestavlja naslednje štiri učne stile po Kolbu (slika 2): 

 konvergentni, 

 divergentni, 

 asimilativni, 

 akomodativni učni stil. 

(Sharp idr., 1997) 

   

 

Osebe s konvergentnim učnim stilom imajo sposobnosti abstraktnega razmišljanja in 
aktivnega preizkušanja eksperimentiranja. Dobro rešujejo zaprte naloge oziroma 
probleme z enim samim pravilnim odgovorom. Razmišljajo deduktivno, kar pomeni, 
da splošne rešitve prenašajo na specifične probleme. Pri takšnih osebah se lahko 
zgodi, da hitro zaprejo polje iskanja in posledično rešujejo napačen problem, saj se 
ne vprašajo, v čem je pravi problem. (Sharp idr., 1997) 

Osebe z divergentnim učnim stilom kombinirajo konkretne izkušnje in razmišljajoče 
opazovanje. Takšna oseba konkretno situacijo opazuje iz različnih zornih kotov, 
ustvarja nove, raznolike ideje in vse poveže v neko smiselno celoto. Oseba s takšnim 
stilom upošteva čustva, fantazije in vrednote. (Sharp idr., 1997) 

Osebe z asimilativnim učnim stilom so nagnjene k abstraktnemu razmišljanju in 
premišljenemu opazovanju. S pomočjo induktivnega sklepanja iz danih idej in 
opažanj ustvarjajo teoretični model. Usmerjene so v ideje in abstraktne pojme, ki jih 
presojajo glede na logično zgradbo in točnost. Slabost tega učnega stila je zaprtost v 
teoriji, brez praktičnih aplikacij. (Sharp idr., 1997) 

Osebe z akomodativnim učnim stilom poudarjajo konkretno izkušnjo in aktivno 
preizkušanje idej. Takšne osebe izvajajo načrte in se prilagajajo spreminjajočim se 
okoliščinam. Usmerjeni so v akcijo. Probleme rešujejo na intuitiven način oziroma s 
poizkusi in napakami. Slabost tega stila je, da je oseba nepotrpežljiva in zanemarja 

ABSTRAKTNA 

KONCEPTUALIZACIJA 

akomodativni 
stil 

divergenti 

stil 

asimilativni 

stil 

konvergentni 

stil 

AKTIVNO 
EKSPERIMENTIRANJE 

KONKRETNA 
IZKUŠNJA 

RAZMIŠLJAJOČE 
OPAZOVANJE 

Slika 2: Učni stili po Kolbu (Sharp idr., 1997, str. 94) 
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teorijo. To pomeni, da v primeru, ko teorija in načrti ne ustrezajo več, bo oseba 
upoštevala konkretno situacijo in ne teorijo. (Sharp idr., 1997) 

2.4 Vprašalnik načinov in stilov spoznavanja po Rancourtu 
 

Naslednji vprašalnik je preurejen po kanadskem psihologu Rancourtu, ki ga 
poimenuje KAMI (Knowledge Accessing Modes Inventory). Vprašalnik »… naj bi nam 
pomagal bolje razumeti svoje ravnanje in ravnanje soljudi v osebnih in poklicnih 
situacijah, graditi na svojih močnih področjih in izboljšati šibka področja ter ob 
upoštevanju individualnih razlik izboljšati skupinsko sodelovanje in komunikacijo.« 
(Marentič-Požarnik idr., 1995, str. 109). 

Pri izpolnjevanju vprašalnika oseba opiše, kako se vidi v večini situacij in večino 
časa. Vprašalnik je sestavljen iz dvajset vprašanj. Vsako vprašanje je sestavljeno iz 
treh trditev, kot prikazuje Tabela 1. Oseba vsako trditev označi s številko. Tista 
trditev, ki jo najbolj opisuje, označi z 1, naslednjo z 2, trditev, ki jo najslabše opisuje, 
pa s 3. (Marentič-Požarnik idr., 1995) 

 

Tabela 1: Primeri vprašanj iz vprašalnika spoznavnih stilov KAMI (Marentič-Požarnik idr., 1995, str. 118) 

 

1. Rad/a berem o temah, ki so: 

__a) tehnične narave 

__b) umetniške narave 

__c) teoretične narave 

 

2. Rad/a sem z ljudmi, ki so: 

__a) spontani 

__b) zanesljivi 

__c) realistični 

 

3. Dober učitelj mi pomaga 

__a) izboljšati miselne spretnosti 

__b) postati bolj samozavesten 

__c) naučiti se koristnih spretnosti 

 

 

Izpolnjeni vprašalnik se nato evalvira na poseben način, kot je zapisano v (Marentič-
Požarnik idr., str. 121,122). Z evalvacijo povzamemo odgovore v tri parametre, ki 
izražajo zastopanost posameznih načinov spoznavanja, kot kaže Tabela 2. 

 

Tabela 2: Stil pridobivanja znanja (Marentič-Požarnik idr., 1995, str. 122) 

NOETIČEN  

EMPIRIČEN  

RACIONALEN  

   20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Glede na zastopanost posameznih načinov določimo glavni, pridruženi in stranski 
način. Glavni način je tisti, ki ima iz prejšnje točke najvišji rezultat, drugi najvišji 
rezultat predstavlja pridruženi način, najnižji pa stranski način. Prevladujoči način je 
glavni način, kadar je razpon med glavnim in pridruženim načinom pet ali več točk. S 
pomočjo spodnjih razpredelnic (Tabela 3) posameznik razume bistvo svojega 
rezultata za vsak način posebej. (Marentič-Požarnik idr., 1995) 

 

Tabela 3: Opis in razlaga treh načinov, ki sestavljajo stil (Marentič-Požarnik idr., 1995, str. 124, 125) 

NOETIČNI NAČIN                                            N-REZULTAT JE _________ 

psihološka usmerjenost 

kognitivni sistem: holističen, divergenten, analogen, subjektiven, 
intuitiven, izkustven 

afektivni sistem: ekspresiven, impulziven, spontan 

senzomotoričen sistem: vidno-prostorski, dobra mišična napetost, dobra 
koordinacija in dobri refleksi 

vedenjska usmerjenost 

do drugih: rad pomaga, prijateljski, intimen, popustljiv 

do časa: osredotočen na sedanjost in prihodnost 

do nalog: čustveno angažiran, usmerjen na ljudi, na 
proces, inovativen 

do problemov: intuitiven, ustvarjalen, sposoben vpogleda, 
nestrukturiran 

EMPIRIČNI NAČIN  E-REZULTAT JE _________ 

psihološka usmerjenost 

kognitivni sistem: zaznaven, konkreten, analitičen, induktiven, 
neodvisen od polja, objektiven 

afektivni sistem: razmišljujoč, takten, introvertiran, konzervativen, 
previden 

senzomotoričen sistem: taktilen, ozko osredotočen, kinestetičen, dobra 
prostorska orientacija, usklajenost udov, hitrost 

vedenjska usmerjenost 

do drugih: išče spretnost, harmonijo, kompromise, se rad 
posvetuje 

do časa: osredotočen na sedanjost 

do nalog: usmerjen k ciljem in rezultatom, zanima ga 
urejeno spreminjanje in napredek 

do problemov: analizira podatke, razpoložljive informacije, 
znanstvenost, zdrav razum 

RACIONALNI NAČIN                               R-REZULTAT JE _________ 

psihološka usmerjenost 

kognitivni sistem: zasnovan na pojmih, abstrakten, deduktiven, 
razlikujoč, teoretičen 

afektivni sistem: umirjen, »hladen«, zadržan, vztrajen, 
samostojen, realističen 

senzomotoričen sistem: slušni spomin, zaprtost, stalnost 
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vedenjska usmerjenost 

do drugih: nudi stalnost, predpisuje, je zadržan, vzvišen, 
zbuja spoštovanje, avtoritaren 

do časa: osredotočen na preteklost in prihodnost 

do nalog: išče »eno samo, najboljšo rešitev«, teži k logiki, 
stabilnosti, strukturi 

do problemov: strateški in taktičen, usmerjen na teorijo in 
metodo 

 

Kombinacija treh načinov iz Tabele 3 (noetični - N, empirični - E, racionalni - R) 
sestavlja šest spoznavnih stilov po Rancourtu. (Marentič-Požarnik idr., 1995, str. 126-
131) 

Učenci s spoznavnim stilom NER so čustvene osebe, ki so preveč zaupljive in 
intimne. Znajo dobro komunicirati in poslušati, zato se radi učijo preko diskusije, 
projekcij, filmov, projektov, iger vlog. Ne upoštevajo teorije, temveč delajo po svoje in 
sklepajo prehitro.  

Učenci s spoznavnim stilom NRE so tekmovalne osebe, ki nerade zgubljajo. Radi se 
učijo v velikih skupinah z branjem in pisanjem. Hitro dojamejo besede, simbole, 
metafore in so odlični pri odkrivanju novih rešitev, pri čemer pa ne marajo 
konkretnega poskušanja. Radi imajo filme, televizijo, predavanja, avdio in video 
posnetke. 

Učenci s spoznavnim stilom ENR so prilagodljive osebe. Radi delajo sami ali v 
manjših skupinah, kjer dobro sledijo navodilom, pregledujejo in kontrolirajo delo. Ti 
učenci so bolj opazovalci kot razumniki, radi se dotikajo stvari. 

Učenci s spoznavnim stilom ERN so intelektualno radovedne osebe. Radi so del 
tima, pri čemer so vzdržljivi pod stresom in vztrajni pri zadolžitvah. Učijo se 
samostojno, pri čemer rabijo strukturo in zaporedno organizirano učno gradivo, pri 
tem pa uporabljajo različne vire. Imajo dobre sposobnosti analize in sklepanja, radi 
poslušajo na osnovi opazovanj, radi pa imajo tudi otipljive izkušnje. 

Učenci s spoznavnim stilom REN so marljive in disciplinirane osebe, ki uživajo v 
rutini. Ti učenci so dobri bralci in poslušalci, ki rabijo strukturirano, mirno učno okolje 
z učiteljem v središču. Učijo se samostojno iz predavanj, televizije, učbenikov, 
zaporedne predstavitve, korak za korakom. Raje imajo teoretične predmete, pri 
čemer jih motivirajo ideje, zgodovinske osebe in abstraktni problemi.  

Učenci s spoznavnim stilom RNE so iznajdljive in motivirane osebe, ki imajo visoke 
osebne ambicije. So dobri poslušalci, ki se poglobijo v novo učno snov in težijo k 
razumevanju stvari, pri tem pa imajo radi sokratsko metodo in deduktivno mišljenje. 
Radi delajo sami, pri čemer potrebujejo intelektualne spodbude.  
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3 VIRTUALNI IN FIZIČNI UČNI PRIPOMOČKI 
 

Na pomen učnih pripomočkov so opozorili znani psihologi Piaget, Bruner in Skemp. S 
svojimi teorijami so utemeljili, da so pripomočki dragocena matematična orodja, ki 
omogočajo izkustveno učenje ob konkretnih predmetih. Bili so mnenja, da 
posameznik razvije matematične koncepte preko izkušenj s fizičnimi predmeti, 
reprezentativnih oblik in abstraktnega razmišljanja. Učenčeve miselne slike in 
abstraktne ideje temeljijo na izkušnjah. Zato imajo učenci, ki vidijo in manipulirajo z 
različnimi predmeti, jasnejše miselne slike in lahko bolje predstavijo abstraktne ideje. 
Do nedavnega so obstajali le fizični učni pripomočki. Današnje inovacije v tehnologiji 
pa so omogočile združitev uporabnih lastnosti fizičnih pripomočkov in računalniške 
tehnologije. Tako so se iz fizičnih učnih pripomočkov razvili virtualni učni pripomočki. 
Gre za interaktivne, dinamične, vizualne predstavitve, ki omogočajo konstrukcijo 
matematičnega znanja. Njihova pomembna vloga ni le pomagati učencem pri 
raziskovanju in odkrivanju matematičnih konceptov, temveč pomagati učencem preiti 
iz konkretne izkušnje k abstraktnim matematičnim idejam. (Burns in Hamm, 2011) 

 

3.1 Primerjava virtualnih in fizičnih učnih pripomočkov 
 

Fizični učni pripomočki so konkretni predmeti, ki jih učenci uporabljajo za oblikovanje 
matematičnih konceptov. Pred samim delom z določenim fizičnim pripomočkom je 
potrebno učence s pripomočkom seznaniti in jim predstaviti značilnosti in pomembne 
vidike le tega. Ker gre za konkretne predmete, jih lahko učenec obrača, vrti, poljubno 
premika, sestavlja in razstavlja dele pripomočka. Vse to izvaja z lastnimi rokami, kar 
pomeni da spoznava stvari z otipavanjem in z vidno zaznavo. Delo s fizičnimi učnimi 
pripomočki pogosto poteka s pomočjo delovnega lista ali kakšnega drugega 
pomožnega lista, kamor učenec zabeleži svoje delo. Za učitelja to pomeni dodatno 
delo in priprave. Poleg tega mora učitelj poskrbeti za potrebno število pripomočkov, 
da lahko vsak učenec opravlja delo na svojem pripomočku. Nabava številnih in 
različnih tipov pripomočkov je finančni zalogaj, zato fizični pripomočki niso dostopni 
vedno in povsod. Primerni so predvsem za predšolske otroke in osnovnošolce. 
(Moyer idr., 2002) 

 

Virtualni učni pripomočki so interaktivne, vizualne dinamične predstavitve objektov, ki 
omogočajo gradnjo matematičnega znanja. Simulirajo pomembne vidike ali 
značilnosti posameznih pripomočkov in ponujajo povezavo z drugimi viri na spletu. 
Dejanja, ki jih lahko učenec opravlja na virtualnih učnih pripomočkih, so klikanje in 
vlečenje. Virtualni učni pripomočki omogočajo barvanje delov vizualnega objekta, 
dodajanje črt in točk figuram, štetje ali označevanje stranic, robov, oglišč in ploskev. 
Računalniški program lahko omogoča tudi ukaze za obračanje, vrtenje, pomikanje, 
povečevanje in podobne manipulacije prikazanega predmeta. Učenec to počne s 
pomočjo računalniške miške ali dotika, kar pomeni, da spoznava stvari z vidno 
zaznavno, ponekod tudi s slušno zaznavo. Virtualni učni pripomočki omogočajo 
povezovanje ikonične in simbolne notacije ter zapisovanje in shranjevanje nalog, 
tako da učencem ni potrebno dodatno beležiti svojega delovanja. Virtualni učni 
pripomočki so običajno dostopni na spletu, zato mora učitelj pouk organizirati na 
računalnikih ali računalniških tablicah. Za šolo virtualni učni pripomočki ne 
predstavljajo finančnega zalogaja, saj lahko na spletu najdemo različne tipe virtualnih 
pripomočkov, ki so prosto dostopni. Lahko rečemo, da so dostopni kjerkoli, kadarkoli 
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in komurkoli, zato lahko učenci rešujejo naloge s pomočjo virtualnih pripomočkov tudi 
doma. Virtualni pripomočki so prilagojeni otrokom vseh starosti, tudi srednješolcem. 
(Moyer idr., 2002) 

3.2 Primeri fizičnih in virtualnih učnih pripomočkov 
 

Pri matematiki poznamo številne učne pripomočke, ki nam pomagajo pri 
razumevanju matematičnih konceptov. V nadaljevanju bom predstavila pripomočke v 
obeh oblikah – fizični in virtualni. Predstavila bom geoploščo, številski trak, 
Dienesove kocke in model delov celote. 

 

1. GEOPLOŠČA 

Geoplošča je pripomoček z različnim številom čepkov. Na Sliki 3 je prikazana 
geoplošča z 9 čepki (3x3), lahko pa ima tudi 16 čepkov (4x4), 25 (5x5) ali celo več. 
Najpogosteje se uporabljajo kvadratne geoplošče, poznamo pa tudi okrogle. Za delo 
z geoploščo potrebujemo še elastike, s katerimi povezujemo čepke in tako 
oblikujemo geometrijske elemente. (Jaklin, 2016) 

 
Slika 3: Fizična geoplošča (Jaklin, 2016, str. 21) 

Fizične geoplošče so lahko lesene ali plastične. Prednost plastičnih je to, da so lahko 
prozorne in jih lahko med seboj prekrivamo. Učenci lahko na geoplošči oblikujejo like 
različnih oblik ali kakšne druge geometrijske elemente. Pri tem je priporočljivo, da se 
uporabljajo barvne elastike, zaradi boljše prepoznavnosti geometrijskih elementov, 
oblikovanih na geoplošči. Prav tako je priporočljivo, da ima učenec skicirano 
geoploščo, kamor beleži svoje delo. (Jaklin, 2016) 

 

 
Slika 4: Virtualna geoplošča (Utah State University, 1999) 
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Virtualna geoplošča, ki je prikazana na Sliki 4, učencem omogoča, da na virtualnih 
čepkih oblikujejo poljubne like, katerim lahko obarvajo notranjost. Prav tako nam 
omogoča izračun obsega in ploščine oblikovanega lika. V tem primeru na Sliki 4 gre 
za geoploščo 11x11. (Loong, 2014) 

 

2. ŠTEVILSKI TRAK 

Številski trak je trak, na katerem so v vrstnem redu zapisana števila. Obstajajo 
različni tipi številskih trakov, saj so lahko na njih zapisane samo enice, desetice ali 
stotice. Prav tako se lahko razlikujejo v velikosti. Nekateri številski trakovi imajo 
zapisana števila do 10, nekateri do 100 ali celo 1000. (Jaklin, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Fizični številski trak (Jaklin, 2016, str. 18) 

Fizični številski trak (Slika 5) je lahko izdelan iz papirja, kartona ali umetne mase. 
Učenci ga lahko izdelajo sami. Učencu pomaga pri razumevanju relacij med števili. 
Tako si lahko učenci števila lažje zapomnijo, jih znajo zapisati in šteti, jih znajo urejati 
po velikosti ter poiskati predhodnik in naslednik danega števila. Številski trak je lahko 
v pomoč tudi pri računanju s števili. (Jaklin, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer virtualnega številskega traku na Sliki 6 učencu poda navodilo, da mora na 
številskem traku označiti določeni števili (npr. 840 in za 160 večje število od 840). 
Učencu je omogočeno, da poveča izbrani del številskega traku. Tako lahko natančno 

Slika 6: Virtualni številski trak (Utah State University, 1999) 
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označi mesto iskanega števila. Učenec dobi povratno informacijo, ali je nalogo opravil 
pravilno. (Loong, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtualni številski trak na Sliki 7 učencu prikaže računske operacije. Učenec lahko 
izbira med operacijami seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.  

 

3. DIENESOVE KOCKE 

Gre za komplet sestavljen iz različnih elementov. Majhne kocke predstavljajo enice, 
paličice predstavljajo desetice, plošče predstavljajo stotice in velike kocke tisočice. 
(Jaklin, 2016) 

 
Slika 8: Fizične Dienesove kocke (Jaklin, 2016, str. 26) 

Fizične Dienesove kocke (Slika 8) učencem omogočajo ponazoritev števil do 1000 in 
računanje z njimi. Še pomembnejše so za razumevanje desetiškega (mestnega) 
zapisa. V pomoč so jim pri seštevanju in odštevanju s prehodom, saj imajo možnost 
zamenjave večje enote z manjšo (npr. eno ploščo zamenjajo z desetimi paličicami). 
(Jaklin, 2016) 

 

Slika 7: Virtualni številski trak (Utah State University, 1999) 
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Slika 9: Virtualne Dienesove kocke (Utah State University, 1999) 

Na Sliki 9 je primer virtualnih Dienesovih kock, kjer mora učenec določeno število 
(npr. 131) prikazati s klikanjem na določeno enoto (npr. 1-krat ploščica, 3-krat 
paličica, 1-krat mala kocka), torej z določanjem ustreznih desetiških enot. Z ukazom 
je mogoče, na primer, stotico (ploščo) razbiti na desetice (paličice). (Loong, 2014) 

 

4. MODELI DELOV CELOTE 

Gre za kroge, kvadrate, pravokotnike ali druge oblike, ki so razdeljene na enake dele. 
Uporabljajo se za ponazoritev ulomkov. (Jaklin, 2016) 

 

 
Slika 10: Fizični modeli delov celote (Jaklin, 2016, str. 23) 

Fizični modeli delov celote (Slika 10) omogočajo učencem, da ponazorijo ulomke, jih 

med seboj primerjajo in tako razumejo, da je npr. 
2

1
 več kot

3

1
pri dani celoti ali da je 

npr. 
2

1
 enako kot 

4

2
 pri dani celoti. Prav tako jim modeli pomagajo razumeti, da dani 

deli celote skupaj tvorijo celoto, kot je na primer 1
6

1

3

1

2

1
 . (Jaklin, 2016) 
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Slika 11: Virtualni modeli delov celote (Utah State University, 1999) 

Pri virtualnih modelih delov celote (Slika 11) lahko izbiramo, na koliko enakih delov 
naj bo razdeljena celota. Pri tem nam naključno prikaže različne like (npr. krog, 
trikotnik, kvadrat, pravokotnik), ki so razdeljeni na enake dele. Na desni strani nam 
izpiše ulomek, ki ga moremo grafično prikazati s tem, da pobarvamo primerno število 
delov celote. Na koncu nam poda še povratno informacijo, ali smo nalogo pravilno 
rešili. (Loong, 2014) 

3.3 Uporaba geoplošče v 6. razredu 
 

V nadaljevanju bom predstavila naloge s fizično ali virtualno kvadratno geoploščo 
5x5, ki so namenjene učencem v 6. razredu. Gre za preiskovalne naloge, kjer lahko 
učenci raziskujejo like, simetrije, obseg in ploščino likov, kote, daljice in druge 
geometrijske pojme. Namenjene so ponovitvi in utrjevanju znanja. Poleg geoplošče 
učenci potrebujejo še elastike, s katerimi povezujejo čepke na geoplošči, in pomožni 
list s skicirano geoploščo (Slika 12), na katerega beležijo svoje delo.  

 

 

 
Slika 12: Skicirana geoplošča 5x5 

 

Naloge sem izbrala tako, da povzemajo celotno snov iz geometrije za 6. razred. Ob 
vsaki nalogi sem dodala še rešitev in obrazložitev reševanja. Za posamezno nalogo 
sem analizirala razliko med reševanjem naloge z virtualno in s fizično geoploščo. 
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Naloga 1– KVADRAT 

Na geoplošči 5x5 sestavi spodnji lik. Koliko enakih kvadratov potrebuješ, da 
ga tlakuješ? 
 

 
Slika 13: Lik na geoplošči 5x5 (Mešinović, 2016, str. 56) 

 

Učenec mora pri tej nalogi poznati lastnosti kvadrata. Naloga ima dve rešitvi. 
Lahko se loti iskanja manjših kvadratkov (2x2 čepki) ali večjih (3x3 čepkov). V 
liku se skriva 12 manjših ali 3 večji kvadrati, kot prikazuje Slika 14. (Mešinović, 
2016) 
 

   
Slika 14: Kvadrati na geoplošči 5x5 (Mešinović, 2016, str. 57) 

V tem primeru ne gre za zahtevno nalogo, zato je lepo rešljiva s fizično in z 
virtualno geoploščo. Posameznik si lahko izbere svoj način reševanja naloge, 
glede na to, kaj mu bolj odgovarja – vlečenje miške ali napenjanje elastike s 
prsti. Nenazadnje lahko tisti, ki se ne poslužujejo učnih pripomočkov, nalogo 
rešijo tudi brez geoplošče, neposredno z risanjem na skico geoplošče. 

 

Naloga 2 – SKLADNI KVADRATI 

Koliko različno dolgih (neskladnih) daljic lahko narediš na 5x5 geoplošči? 
Daljice preriši na sliko geoplošče.  
 
Katere daljice so lahko stranice kvadrata, ki ga lahko prikažemo na geoplošči 
5x5? 
 
Pri tej nalogi morajo učenci poznati pojem skladnost oziroma neskladnosti 
daljic in kvadratov. Ugotovimo, da imamo na geoplošči 5x5 štirinajst različnih 
dolžin. Iz tega sledi, da lahko na geoplošči 5x5 oblikujemo 8 paroma 
neskladnih kvadratov, kot prikazuje Tabela 4. (Mešinović, 2016) 
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Tabela 4: Neskladni pravokotniki z enako dolgimi stranicami na geoplošči 5x5 

    

    

    

    

 
Pri napenjanju elastike na fizični geoplošči, bi nas velikokrat zmotili vmesni 
čepki. Zato za reševanje priporočam virtualno geoploščo, saj s klikanjem lažje 
točno določimo vmesne čepke, skozi katere poteka daljica.  
 

Naloga 3 – VEČKOTNIKI 

Na geoplošči 5x5 oblikuj like z različnim številom stranic.  
Koliko stranic in oglišč ima lik z najmanj stranicami? __________. 
Lik z največ koliko stranic in oglišč si našel/a? ___________. 
Ali znaš poimenovati like glede na število oglišč?  
 
Učenci ob tej nalogi ponovijo in utrdijo znanje o likih. Poznati morajo pojme lik, 
oglišče in stranica. Učenci lahko oblikujejo različne like, nekateri so prikazani v 
Tabeli 5. Pri tem spoznajo, da lik sestavljajo najmanj tri oglišča in tri stranice. 
Tak lik imenujemo trikotnik. V tem primeru imamo lik z največ 22 stranic in 
oglišč, saj so v Tabeli 5 predstavljeni liki do 22-kotnika. Učenci ponovijo 
poimenovanje likov glede na število oglišč. (Kirkby, 1994, str. 44) 
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Tabela 5: Liki z različnim številom oglišč na geoplošči 5x5 

 
št. stranic: 3 
št. oglišč: 3 
ime: trikotnik 

 
št. stranic: 4 
št. oglišč: 4 
ime: štirikotnik 

 
št. stranic: 5 
št. oglišč: 5 
ime: petkotnik 

 
št. stranic: 6 
št. oglišč: 6 
ime: šestkotnik 

 
št. stranic: 7 
št. oglišč: 7 
ime: 7-kotnik 

 
št. stranic: 8 
št. oglišč: 8 
ime: 8-kotnik 

 
št. stranic: 9 
št. oglišč: 9 
ime: 9-kotnik 

 
št. stranic: 10 
št. oglišč: 10  
ime: 10-kotnik 

 
št. stranic: 11 
št. oglišč: 11 
ime: 11-kotnik 

 
št. stranic: 12 
št. oglišč: 12 
ime: 12-kotnik 

 
št. stranic: 13 
št. oglišč: 13 
ime: 13-kotnik 

 
št. stranic: 14 
št. oglišč: 14 
ime: 14-kotnik 

 
št. stranic: 15 
št. oglišč: 15 
ime: 15-kotnik 

 
št. stranic: 16 
št. oglišč: 16 
ime: 16-kotnik 

 
št. stranic: 17 
št. oglišč: 17 
ime: 17-kotnik 

 
št. stranic: 18 
št. oglišč: 18 
ime: 18-kotnik 

 
št. stranic: 19 
št. oglišč: 19 
ime: 19-kotnik 

 
št. stranic: 20 
št. oglišč: 20 
ime: 20-kotnik 

 
št. stranic: 21 
št. oglišč: 21 
ime: 21-kotnik 

 
št. stranic: 22 
št. oglišč: 22 
ime: 22-kotnik 
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Začetne like, z manjšim številom oglišč in stranic, lahko oblikujemo tako na 
fizični kot na virtualni geoplošči. Ostale večkotnike, predvsem tiste z večjim 
številom oglišč in stranic pa lažje oblikujemo s pomočjo virtualne geoplošče, 
kjer lahko hitreje in bolj spretno določimo čepke, skozi katere napnemo 
virtualno elastiko. Na fizični geoplošči pa moramo biti s prsti zelo spretni, da 
lahko oblikujemo 22-kotnik iz zgornje tabele. 

 

Naloga 4 – SIMETRIJE 

Na geoplošči 5x5 prikaži nekaj simetričnih likov. Like preriši na sliko geoplošče 
in jim nariši simetrale.  
Kateri liki imajo več kot dve simetrali? ______________________________. 
 
Učenci morajo poznati pojem osna simetričnost. Pri iskanju simetričnih likov na 
geoplošči 5x5 ugotovijo, da imajo več kot dve simetrali le kvadrati. V Tabeli 6 
so prikazani primeri simetričnih likov na geolpošči 5x5. 
(Kirkby, 1994, str. 49) 
 

  

Tabela 6: Simetrični liki na geoplošči 5x5 

 
število simetral: 4 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 4 

 

število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 2 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 2 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 

 
število simetral: 1 
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Simetrijo iz zgornje naloge se lepo pokaže z dvema prozornima fizičnima 
geoploščama, ki ju lahko postavimo eno na drugo. Naloga je rešljiva tudi s 
pomočjo virtualne geoplošče, vendar z nekoliko več truda in znanja, da se 
prepričamo, da gre res za simetričen lik. 

 

Naloga 5 – OBSEG IN PLOŠČINA 

Na geoplošči 5x5 oblikuj lik z največjo ploščino.  
Kako imenujemo nastali lik? _______________ 
Lik preriši na sliko geoplošče in izračunaj njegovo ploščino.  
Njegova ploščina meri: __________________ 
 
Na geoplošči 5x5 poišči lik z najmanjšo ploščino.  
Kako imenujemo ta lik? _________________. 
Ali lahko iz ploščine kvadrata sklepaš, koliko je ploščina tega lika? _________. 
 
S to nalogo učenci ponovijo in utrdijo pojem ploščina lika. Oblikujejo kvadrat z 
največjo ploščino, ki ga prerišejo, izmerijo stranice ter izračunajo ploščino 
kvadrata. Ugotovijo, da je lik z najmanjšo ploščino trikotnik. Ker v 6. razredu še 
ne poznajo ploščine trikotnika, lahko iz ploščine kvadrata (4 čepki) sklepajo, 
da je ploščina trikotnika ravno polovica ploščine kvadrata, kot prikazuje Tabela 
7. (Mešinović, 2016). 
 

Tabela 7: Raziskovanje ploščine na geoplošči 5x5. 

SKICA IZRAČUN PLOŠČINE 

 

 

Ploščina kvadrata: 
2ap   

22 16)4(

4

cmcmp

cma




 

 

 

Ploščina kvadrata:                        Ploščina trikotnika: 

22 1)1(

1

cmcmp

cma





        

               
2

2

1
cmp 

 

 

 

Nalogo je lepo rešljiva tako s fizično kot z virtualno geoploščo. Učenci, ki se pri 
učenju ne poslužujejo pripomočkov, lahko nalogo rešijo tudi brez geoplošč z 
risanjem na skico geoplošče. Razlika v reševanju naloge med fizično in 
virtualno je le ta, da lahko na fizični geoplošči lažje izmerimo dolžino stranice 
lika s pomočjo ravnila.  
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Naloga 6 – DOLŽINA DALJIC 

Na geoplošči 5x5 oblikuj vodoravno daljico, ki se dotika treh čepkov.  
  
Daljico preriši na sliko geoplošče in na sliki izmeri z ravnilom njeno velikost.
           

Daljica meri: ________ mm 

 

Ali lahko poiščeš daljico, ki se dotika natanko treh čepkov, vendar z drugačno 
dolžino kot v prejšnjem primeru?        

  Daljica meri: ________mm. 

 

Med daljicami, ki se na geoplošči dotikajo treh čepkov, poišči najdaljšo in 
najkrajšo. 

  Najkrajša daljica meri _______ mm. 

  Najdaljša daljica meri _______ mm. 

 

Naloga od učencev zahteva, da poznajo pojem daljica in dolžina daljice. 
Ugotovijo, da obstajajo daljice različnih dolžin, čeprav se dotikajo enakega 
števila čepkov. Najdejo najkrajšo in najdaljšo daljico, ki se na geoplošči 
dotikata treh čepkov. Najkrajša je vodoravna ali navpična, najdaljša pa je 
diagonalna, kot prikazuje Tabela 8. (Mešinović, 2016)  
 

Tabela 8: Najkrajša in najdaljša daljica, ki se na geoplošči 5x5 dotika treh čepkov 

vodoravna 
daljica s 3 
čepki, ki je 
hkrati tudi 
najkrajša 

primer daljše 
daljice s 3 čepki 

najdaljša daljica 
s 3 čepki 

   

 
Naloga je lepo rešljiva s fizično in z virtualno geoploščo. Rešljiva je tudi brez 
geoplošč, z direktnim risanjem na skico geoplošče. Tu si lahko posameznik 
sam izbere način reševanja, odvisno, kaj mu najbolj odgovarja – napenjanje 
elastike z lastnimi prsti, vlečenje z miško ali risanje skice. 

 

Naloga 7 – SKLADNOST DALJIC 

Poišči čim več daljic na geoplošči 5x5, ki se dotikajo 5 čepkov. Preriši jih na 
sliko geoplošče in izmeri njihove dolžine. 
Kaj opaziš? _________________________________. 
Kako imenujemo takšne daljice? ___________________________________. 
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Učenci ugotovijo, da lahko na geoplošči 5x5 oblikujejo 12 daljic, ki se dotikajo 
5 čepkov, kot prikazuje Tabela 9. Od tega je 5 navpičnih in 5 vodoravnih daljic, 
ki so enako dolge. Oblikujejo pa tudi 2 diagonalni daljici, ki imata drugačno 
dolžino kot prejšnje daljice. Ker učenci vedo, da so daljice z enako dolžino 
med seboj skladne, ugotovijo, da obstajata le dve različni dolžini takih daljic. 
(Mešinović, 2016) 
 

Tabela 9: Daljice dolžine 5 čepkov na geoplošči 5x5 

     

     

     

 
Učenci, ki hitro najdejo strategijo iskanja daljic dolžine 5 čepkov, za reševanje 
ne potrebujejo geoplošče, saj lahko daljice direktno narišejo na skico brez 
predhodnega poskušanja na geoplošči. Pri reševanju naloge na fizični 
geoplošči lahko učenec geoploščo rotira in ugotovi, da gre le za dve različni 
dolžini daljic. Virtualne geoplošče ne moremo rotirati, zato bi moral učenec do 
te ugotovitve priti na drugačen način.  
 

Naloga 8 –VZPOREDNOST DALJIC 

Na geoplošči 5x5 najdi čimveč navpičnih med seboj neskladnih daljic.  
Koliko si jih našel? _____________. 
Opiši odnos med daljicami: ___________________________________. 
Zapiši s simboli: __________________________________________. 
 
Naloga zahteva, da učenci poznajo pojem skladnost in vzporednost daljic. 
Oblikujejo 4 neskladne daljice, ki so med seboj vzporedne. Vzporednost 
zapišejo z matematičnimi simboli, na primer: GHEFCDAB |||||| , kot prikazuje 

Slika 15. (Mešinović, 2016) 

  



22 
 

 
Slika 15: Neskladne vzporednice na geoplošči 5x5 

  

Naloga je lepo rešljiva tako z virtualno kot s fizično geoploščo. Učenci z dobro 
predstavo lahko nalogo rešijo tudi brez poskušanja na geoplošči. Ti jo rešijo z 
direktnim risanjem na skico geoplošče. 

 

Naloga 9 – PRAVOKOTNOST DALJIC 

Na geoplošči 5x5 oblikuj skladni daljici, ki se dotikata po 5 čepkov in se 
sekata. Daljici preriši na sliko geoplošče in izmeri kot, ki ga oklepata daljici. 
Izmerjeni kot meri: ________________________. 
V kakšnem odnosu sta daljici, ki se sekata pod tem kotom? ______________. 
Zapiši s simboli: __________. 
 
Učenci oblikujejo dve skladni daljici, ki se dotikata 5 čepkov in se hkrati 
sekata. Učenci ugotovijo, da se daljici sekata pod pravim kotom, kar pomeni, 
da sta daljici pravokotnici. Primer pravokotnic dolžine 5 čepkov prikazuje 
Tabela 10. Odnos med daljicama zapišejo še z matematičnimi simboli, na 
primer: CDAB  . (Mešinović, 2016) 

Tabela 10: Pravokotnice dolžine 5 čepkov 

     

 
Naloga je lepo rešljiva z virtualno in fizično geoploščo. V primerjavi z virtualno 
geoploščo, fizično lahko učenec rotira in ugotovi, da gre le za dva različna 
primera para daljic, ki oklepata pravi kot. 

 

Naloga 10 – LASTNOSTI KOTOV 

Na geoplošči 5x5 oblikuj en par skladnih daljic, ki se dotikata 5 čepkov in se 
stikata v krajiščih daljic. Takšni daljici oklepata vsaj en kot. Par daljic preriši na 
skico geoplošče. 
 

Kateri del kota predstavlja čepek, v katerem se daljici stikata? _________.  

Kateri del kota predstavljata daljici? _____________________________.  

Kot označi z grško črko, pobarvaj njegovo notranjost in izmeri velikost.   

__________________________________________________________  

V kakšnem odnosu sta daljici, na sliki? __________________________.  
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Ali sta lahko daljici postavljeni tako, kot zahteva naloga, oblikujeta pa 
drugačen kot? Na skico geoplošče nariši, kaj si ugotovil/a.    

 

Učenci pri tej nalogi ponovijo pojme, kot so kot, vrh kota, kraka kota, notranjost 
in zunanjost kota. Prav tako izmerijo velikost kota, ki so ga oblikovali na 
geoplošči 5x5. Slika 16 predstavlja kota, ki ju zahteva naloga. Levi kot meri 
45°, desni pa 90°. Čepek, v katerem se daljici stikata, imenujemo vrh kota. 
Daljici predstavljata kraka kota. Z zeleno barvo je označena notranjost kota. 
Daljici se sekata, za desni primer pa lahko rečemo, da sta pravokotni. 
(Mešinović, 2016) 
 
 

              
Slika 16: Kota na geoplošči 5x5 

 

Virtualna geoplošča, za razliko od fizične geoplošče, omogoča označevanje 
točk (vrh kota), barvanje delov geoplošče (notranjost kota) in zapisovanje 
matematičnih simbolov (velikost kotov). Učenci si lahko tako oblikujejo 
celostno in bolj pregledno sliko, iz katere lažje in hitreje odgovorijo na 
zastavljena vprašanja.  

 

Naloga 11 – SKLADNOST KOTOV 

Na geoplošči 5x5 oblikuj 10 neskladnih kotov. Kote razvrsti. Kriterije za 
razvrščanje izberi sam. 
 
Gre za odprto nalogo, saj ima več možnih rešitev. Eno izmed rešitev prikazuje 
Tabela 11. Učenci oblikujejo neskladne kote, ki jih razvrstijo po lastnosti, ki jo 
določijo sami. Učenci lahko razvrstijo kote glede na velikost, na ostre, prave, 
tope, iztegnjene, udrte kote ali glede na kakšno drugo smiselno lastnost.  
(Mešinović, 2016) 
 

Tabela 11: Neskladni koti na geoplošči 5x5 

 
 
ostri kot 

 
 
ostri kot 

 
 
ostri kot 

 
 
ostri kot 

 
 
pravi kot 
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iztegnjeni kot 

 
 
topi kot 

 

 

topi kot 

 
 
topi kot 

 
 
topi kot 

 
 
Naloga je lepo rešljiva z dvema prozornima fizičnima geoploščama, ki ju lahko 
postavimo eno na drugo in tako preverimo skladnost kotov. Tega virtualna 
geoplošča ne omogoča, vendar z malo več truda, premisleka in znanja je 
naloga rešljiva tudi z njo. 
 
 

Naloga 12 – SOKOTI, SOVRŠNI KOTI 

Na geoplošči 5x5 oblikuj dve vzporedni daljici in daljico, ki seka ti dve daljici. 
Daljice preriši na sliko geoplošče in izmeri vse kote, ki jih oblikujejo te daljice. 
Koliko neskladnih kotov oklepajo daljice? ____________________________. 
Označi vse kote in izpolni spodnjo preglednico. 
 

Tabela 12: Koti ob vzporednicah (Mešinović, 2016, str. 84) 

kot         

sokot         

sovršni 
kot 

        

 

Učenci ponovijo pojem vzporednost daljic. Z merjenjem kotov določijo, katera 
kota ob vzporednicah sta sokota in katera sta sovršna kota. Eno izmed rešitev 
prikazuje Slika 17. (Mešinović, 2016) 
 

 
Slika 17: Koti ob vzporednicama na geoplošči 5x5 

Virtualna geoplošča omogoča, da označimo skladne kote, ki jih oblikujejo dane 
daljice. V primerjavi s fizično geoploščo, si lahko na virtualni oblikujemo bolj 
nazorno sliko, iz katere lažje razberemo podatke za reševanje zgornje tabele.  
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4 STILI SPOZNAVANJA IN UČNI PRIPOMOČKI PRI MATEMATIKI 
 

Stili spoznavanja nam omogočajo razumevanje odnosov med učiteljem, učencem in 
poučevanjem. Pri pouku matematike velikokrat prihaja do neuspehov in odporov do 
predmeta. Eden izmed razlogov je ta, da poučevanje matematike ne poteka v skladu 
s prevladujočim stilom učenca. Zato mora učitelj najprej poznati svoj prevladujoči stil 
spoznavanja in učenja, poleg tega pa okvirno izvedeti za stile njegovih učencev. V 
skladu s tem učitelj razširi učne metode in oblike dela ter uporabo učnih 
pripomočkov. Poleg tega, da učitelj upošteva stil spoznavanja svojih učencev, je 
pomembno, da jim pomaga pri razvijanju njihovih šibkejših področij. (Sadler-Smith in 
Smith, 2004) 

 

Učenci s prevladujočim noetičnim modusom se učijo skozi diskusijo, pri čemer 
zanemarjajo teorijo. Takšnim učencem ne ustreza učenje s konkretnim poskušanjem. 
Učitelj pouk organizira v večjih skupinah ali pa dela z razredom kot celoto, pri tem 
uporablja projekcije, filme ali razne projekte. V tem primeru pridejo v poštev številni 
virtualni pripomočki ali številni matematični programi, s katerimi lahko pripravimo 
zanimive in poučne vidne izkušnje za svoje učence. (Marentič-Požarnik idr., 1995) 

 

Učenci s prevladujočim empiričnim modusom imajo radi samostojno učenje in 
otipljive izkušnje. Učitelj spodbuja aktivno in individualno učenje, pri tem organizira 
pouk s pomočjo fizičnih učnih pripomočkov. Pri tem učenci aktivirajo svoja čutila in 
izboljšajo predstavljivost matematičnih pojmov. (Marentič-Požarnik idr., 1995) 

 

Učenci s prevladujočim racionalnim modusom se učijo individualno iz razlage in 
učbenikov v strukturiranem in mirnem okolju z učiteljem v središču. Učitelj organizira 
frontalni pouk, pri tem pa za učence pripravi strukturirano in pregledno gradivo, 
podprto s teorijo. Učencem niso potrebni dodatni učni pripomočki. (Marentič-Požarnik 
idr., 1995) 
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5 UČINEK UČNIH PRIPOMOČKOV PRI RAZLIČNIH UČNIH STILIH 
 

V tem poglavju bom povzela izsledke raziskave, ki je bila leta 2016 objavljena v 
mednarodni reviji Educational Psychology. Izvedel jo je Zeynel Kablan, ugotavljal pa 
je učinek učnih pripomočkov na matematične dosežke pri učencih različnih učnih 
stilov.  

 

Namen te raziskave je bil raziskati vpliv uporabe pripomočkov v povezavi s 
tradicionalnimi metodami poučevanja na dosežke učencev pri matematiki z različnimi 
učnimi stili. Zanimalo ga je tudi, kako vpliva delež časa porabljenega za uporabo 
pripomočkov na uspeh učencev z različnimi učnimi stili.  

 

V raziskavi je sodelovalo 101 učenec sedmega razreda osnovne šole. Za raziskavo 
je bila izbrana šola z nadpovprečnimi dosežki na nacionalnih preizkusih znanja in 
nizko stopnjo osipa in odsotnosti. Učitelj, ki je prostovoljno sodeloval v raziskavi, je 
imel 15 let izkušenj s poučevanjem in z visoko oceno uprave šole. V eksperimentu 1 
je sodelovalo vseh 101 učenec, v eksperimentu 2 pa 78 učencev. 

 

V raziskavi so preučevali dosežke učencev v treh učnih okoljih. Učno okolje A je 
predstavljalo kombinacijo tradicionalnega pouka brez pripomočkov (50%) in pouka z 
uporabo pripomočkov (50%). Učno okolje B je predstavljalo kombinacijo 
tradicionalnega pouka brez pripomočkov (70%) in pouka z uporabo pripomočkov 
(30%). Učno okolje C je predstavljalo tradicionalni pouk brez pripomočkov (100%). V 
vseh treh učnih okoljih je poučeval isti učitelj. 

 

Eksperiment 1 

Primerjali so dosežke učencev glede na njihov učni stil. Učence so razdelili v 4 
skupine - akomodativna, divergentna, konvergentna, asimilativna (učni stili po Kolbu). 
Eksperiment 1 je trajal 12 šolskih ur. V posameznem učnem okolju A, B, C so bile 
izvedene 4 zaporedne ure, kjer so učenci posamezne skupine najprej rešili pred-test, 
po pouku pa še post-test. V vsakem učnem okolju A, B, C so sodelovale vse 4 
skupine učencev. 

 

Eksperiment 2 

Tu so primerjali dosežke učencev z različnimi učnimi stili v posameznih učnih okoljih. 
Učence so poučevali v treh razredih, ki so bili z vidika učnega stila heterogeni. Od 
tega je bil en razred poučevan v učnem okolju A, drugi v učnem okolju B, tretji v 
učnem okolju C. Učenci so pred poukom pisali pred-test, po štirih urah pouka pa 
post-test. Izvedba in učna snov učnih ur je bila enaka kot pri eksperimentu 1. 
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V raziskavi so odgovorili na naslednja vprašanja: 

 

1. Ali se učenci z različnimi učnimi stili v istem učnem okolju razlikujejo v 
matematičnih dosežkih? 

Prvi eksperiment je pokazal, da so učenci iz asimilativne in konvergentne skupine 
dosegli višje dosežke kot učenci iz akomodativne in divergentne skupine. Te razlike 
so se pojavile v učnih okoljih, kjer so bile uporabljene le tradicionalne metode (okolje 
C). V učnem okolju, kjer so bile konkretne izkušnje uporabljene v kombinaciji s 
tradicionalnimi metodami (okolje A in B), razlike v učnih stilih niso bile statistično 
pomembne. Te ugotovitve kažejo, da bi kombinacija učnih metod, ki spodbujajo 
učence z akomodativnim in divergnetnim učnim stilom, s tradicionalnimi metodami 
pripomogle k zmanjševanju razlik v dosežkih pri učencih z različnimi učnimi stili pri 
pouku matematike. 

2. Ali na dosežke učencev vpliva učno okolje? 

Pri drugemu eksperimentu so prišli do ugotovitev, da pri pouku, kjer učitelji vključujejo 
le teorijo, ideje in abstraktno učenje, lahko zadovoljijo potrebe v abstraktnost 
usmerjenih učencev in hkrati izgubijo pozornost tistih učencev, ki potrebujejo 
konkretne primere in praktične eksperimente. Drugi eksperiment je med drugim 
pokazal, da so učenci z akomodativnim in divergentnim stilom dosegli višje dosežke 
v učnem okolju B, kot njihovi kolegi v učnem okolju C. Te ugotovitve povejo, da 
učenci z različnimi učnimi stili dosegajo večjo učinkovitost v določenih učnih okoljih, 
ne pa tudi v drugih. Izkazalo se je, da se je prednost, ki so jo imeli učenci z 
akomodativnim in divergentnim stilom v okolju B, zmanjšala, ko se je podaljšal čas 
namenjen manipulativnim dejavnostim. Zato lahko rečemo, da je abstraktno 
razmišljanje kritično za učenje matematike in da se lahko konkretna izkušnja 
uporablja kot orodje za doseganje abstraktnega razmišljanja. 

 
3. Ali obstaja kakšna povezava med učnim okoljem in učnim stilom, ki vpliva na 

dosežek učenca pri matematiki? 

V drugem eksperimentu so prišli do ugotovitev, da je uporaba pripomočkov povečala 
matematično učinkovitost učencev z akomodativnim in divergentnim stilom, medtem 
ko se učinkovitost učencev z asimilativnim in konvergentnim stilom ni povečala niti 
zmanjšala v primerjavi z okoljem, v katerem se učni pripomočki niso uporabljali. Za te 
rezultate obstajata dve razlagi. Prvič, čeprav so bili učni pripomočki uporabljeni v 
učnem okolju A in B, je bilo veliko časa porabljenega za abstraktne dejavnosti. 
Učenci z asimilativnim in konvergentnim stilom so lahko še vedno izkoristili 
abstraktne učne dejavnosti, čeprav jih dejavnosti z učnimi pripomočki niso pritegnile. 
Ugotovili so, da je treba upoštevati vse učne načine za zadovoljevanje potreb 
različnih učencev v razredu. Kadar se pri pouku matematike uporablja abstraktno 
učenje v kombinaciji z učnimi pripomočki, je potrebno upoštevati potrebe različnih 
učnih stilov. Drugič, učenci z asimilativnim in konvergentnim stilom so sposobni rešiti 
probleme, razumeti širok spekter informacij, ki jih lahko združijo v logično obliko in 
izkazovati odlične intelektualne sposobnosti. To omogoča, da so učenci z 
asimilativnim in konvergentnim stilom bolj uspešni pri matematiki. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Namen 
 

Za mnoge učne pripomočke, ki so bili nekoč fizični pripomočki, danes obstajajo 
virtualne verzije. Postavlja se vprašanje, ali so danes, ko imajo učenci že veliko 
izkušenj z računalniškimi aplikacijami, virtualni pripomočki primerni za vse učence, 
tudi za izkustveno (empirično) usmerjene. Z raziskavo želim ugotoviti, ali in kako je 
učinkovitost uporabe fizične in virtualne geoplošče povezana s stili spoznavanja 
učencev. 
Skušala bom odgovoriti na naslednja vprašanja: 

1. Ali učenčev kognitivni stil vpliva na učenčevo izbiro med virtualnimi in 

fizičnimi pripomočki? 

2. Ali učenčev kognitivni stil vpliva na učinkovitost uporabe virtualnih in 

fizičnih pripomočkov? 

3. Ali je učenčeva izbira vrste (fizičnega oz. virtualnega) učnega pripomočka 
povezana z učinkovitostjo njegove uporabe? 
 

6.2 Vzorec 
V raziskavi sta sodelovala 6.a in 6.b razred Osnovne šole Metlika, skupaj 39 
učencev. Gre za priložnostni vzorec.  

 

6.3 Metoda 
Pri raziskavi sem uporabila prozorno plastično geoploščo 5x5 in virtualno geoploščo 
5x5 ter dva delovna lista (Priloga 8.1 in 8.2). Na začetku sta oba razreda v reševanje 
dobila vprašalnik o stilih spoznavanja (Priloga 8.4), na koncu raziskave pa še 
vprašalnik o fizični in virtualni geoplošči (Priloga 8.3).  

Prvi dan sem izvedla dve šolski uri (Priloga 8.5) s pomočjo fizične geoplošče. V 6.a 
razredu so reševali prilogo 8.1. Pri tem so ponovili učno snov: dolžina daljice, velikost 
kotov in večkotniki. Naslednjo uro sem izvedla v 6.b razredu, kjer so reševali prilogo 
8.2. Pri tem so ponovili učno snov: ploščina kvadrata in pravokotnika. 

Drugi dan sem izvedla še dve šolski uri (Priloga 8.6) s pomočjo virtualne geoplošče. 
V 6.a razredu so reševali prilogo 8.2, 6.b razred pa prilogo 8.1. 

 

Tabela 13: Potek raziskave 

 6.a 6.b 

1. dan 

Rancourtov vprašalnik stilov spoznavanja 

delovni list 1 

fizična geoplošča 

delovni list 2 

fizična geoplošča 

2. dan 

delovni list 2 

virtualna geoplošča 

delovni list 1 

virtualna geoplošča 

vprašalnik o geoploščah 
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6.4 Raziskovalni instrumenti 
V raziskavi sem uporabila štiri merske instrumente – Rancourtov vprašalnik stilov 
spoznavanja, vprašalnik, dva delovna lista. Vprašalnik o stilih spoznavanja sem 
priredila po vprašalniku KAMI, ostala dva instrumenta sem izdelala sama. 

Rancourtov vprašalnik stilov spoznavanja (Priloga 8.4) je vseboval vprašanja s po 
tremi trditvami, ki jih je moral posameznik razvrstiti od najbolj zanj značilne do 
najmanj značilne trditve. S tem instrumentom sem upodobila stile spoznavanja 
posameznega učenca. 

Delovna lista (Priloga 8.1, 8.2) sta bila sestavljena iz geometrijskih nalog. Vsebovala 
sta naloge o razumevanju pojmov in problemske naloge. Vsak učenec je rešil oba 
delovna lista, pri čemer je pri enem uporabil fizično geoploščo, pri drugem pa 
virtualno. Tako sem ugotovila, kateri učenec je bil bolj uspešen pri reševanju 
delovnega lista s fizično geoploščo in kateri z virtualno. 

Izdelala sem tudi vprašalnik (Priloga 8.3), s katerim sem ugotovila, katera geoplošča, 
fizična ali virtualna, je bila posameznemu učencu v večjo pomoč pri učenju. Anketa je 
vsebovala različne tipe vprašanj. Prisotna so bila vprašanja zaprtega tipa, kjer je 
učenec izbral odgovor, ki mu ustreza, ter vprašanja odprtega tipa, kjer je učenec 
prosto odgovoril na vprašanje. 

6.5 Analiziranje podatkov 
V nadaljevanju bom predstavila rezultate raziskave in njihovo analizo. Najprej bom 
predstavila deskriptivne podatke o vprašalniku spoznavnih stilov in jih povezala s 
podatki o vprašalniku o fizični in virtualni geoplošči. Statističnih testov neodvisnosti 
pri tem nisem izvedla zaradi premajhnega števila učencev. Nato bom predstavila 
uspešnost reševanja delovnih listov (Priloga 8.1, 8.2) po nalogah glede na stile 
spoznavanja učencev in glede na uporabljen pripomoček. Za posamezno nalogo 
bom prikazala mediano uspešnosti reševanja naloge glede na spoznavni stil 
učencev. Te podatke bom uporabila za analizo učinkovitosti uporabe fizične in 
virtualne geoplošče glede na spoznavni stil učenca, kar bom analizirala z enosmerno 
analizo variance – ANOVO. S pomočjo ANOVE bom analizirala še učinkovitost 
uporabe pripomočka glede na učenčevo izbiro pripomočka, katere podatke sem 
pridobila s vprašalnikom o fizični in virtualni geoplošči. 

6.6 Rezultati z analizo 

6.6.1 Vprašalnik spoznavnih stilov 
S pomočjo vprašalnika spoznavnih stilov sem ugotovila stile spoznavanja 
posameznih učencev. Spodnja razpredelnica prikazuje strukturo vzorca glede na 
prevladujoči modus (empirični, noetični, racionalni). 

 
Tabela 14: Struktura vzorca glede na prevladujoči modus 

prevladujoči 
modus 

število 
učencev 

noetični 8 

empirični 19 

racionalni 12 

skupaj  39 
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Iz Tabele 14 lahko razberemo, da je bilo od 39 učencev 8 takšnih, ki so imeli 
prevladujoči noetični modus, 19 s prevladujočim empiričnim modusom in 12 z 
racionalnim.  

6.6.2 Vprašalnik o fizični in virtualni geoplošči 
 

Vprašanje 1 je spraševalo po tem, s katero geoploščo učenec rajši rešuje naloge. 
Tabela 15 prikazuje, kako so na vprašanje odgovorili učenci z določenim 
prevladujočim modusom. 

Tabela 15: Izbira geoplošče glede na prevladujoči modus 

S katero geoploščo rajši rešuješ naloge? 

prevladujoči modus s fizično geoploščo z virtualno 
geoploščo 

z nobeno 

noetični št. učencev 3 

37,5% 

4 

50,0% 

1 

12,5% odstotki 

empirični št. učencev 4 

21,1% 

14 

73,7% 

1 

5,3% odstotki 

racionalni št. učencev 3 

25,0% 

6 

50,0% 

3 

25,0% odstotki 

 

Iz Tabele 15 lahko razberemo, da kar 73,7% učencev s prevladujočim empiričnim 
modusom najraje rešuje naloge s pomočjo virtualne geoplošče. Pričakovano je bilo, 
da bodo izbrali reševanje nalog s fizično geoploščo, saj imajo radi otipljive izkušnje. 
Podatki kažejo, da učenci ne glede na njihov prevladujoči modus najraje rešujejo 
naloge z virtualno geoploščo. Do takšnih rezultatov je verjetno prišlo zaradi velikega 
razvoja tehnologije, ki jo učenci že obvladajo in uporabljajo vsakodnevno, posledično 
jim fizični pripomočki niso več privlačni. 

 

Vprašanje 2 je spraševalo po tem, s katero geoploščo učenec hitreje in lažje rokuje. 
Glede na prevladujoči modus učencev so v spodnji Tabeli 16 prikazani rezultati 
odgovorov.  

Tabela 16: Učinkovitost rokovanja geoplošče glede na prevladujoči modus 

S katero geoploščohitreje in lažje rokuješ? 

prevladujoči modus s fizično geoploščo z virtualno 
geoploščo 

z nobeno 

noetični št. učencev 3 

37,5% 

4 

50,0% 

1 

12,5% odstotki 

empirični št. učencev 10 

52,6% 

8 

42,1% 

1 

5,3% odstotki 

racionalni št. učencev 4 

33,3% 

6 

50,0% 

2 

16,7% odstotki 
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Pridobljeni rezultati z drugim vprašanjem so pričakovani. Iz Tabele 16 lahko 
razberemo, da največ (50,0%) učencev s prevladujočim noetičnim modusom hitreje 
in lažje rokuje z virtualno geoploščo, saj gre za manj spretne posameznike, ki ne 
marajo učenja s konkretnimi poskušanjem. Pričakovano več kot polovica učencev 
(52,6%) s prevladujočim empiričnim modusom hitreje in lažje rokuje s fizično 
geoploščo. V primerjavi z virtualno geoploščo učenci s fizično geoploščo aktivirajo 
več čutil in posledično pridobijo otipljive izkušnje, kar je značilnost učencev s 
prevladujočim empiričnim modusom. 

 

Vprašanje 3 je učence spraševalo, na kateri geoplošči oblikujejo lepše elemente. V 
Tabeli 17 so prikazani odgovori glede na prevladujoči modus posameznega učenca. 

 

Tabela 17: Kvaliteta prikaza geoplošč glede na prevladujoči modus 

Na kateri geoplošči oblikuješ lepše elemente? 

prevladujoči modus na fizični geoplošči na virtualni 
geoplošči 

na nobeni 

noetični št. učencev 5 

62,5% 

3 

37,5% 

0 

0,0% odstotki 

empirični št. učencev 3 

15,8% 

15 

78,9% 

1 

5,3% odstotki 

racionalni št. učencev 1 

8,35% 

10 

83,3% 

1 

8,35% odstotki 

 

V Tabeli 17 lahko opazimo, da veliki odstotek učencev s prevladujočim empiričnim 
modusom (78,9%) in učencev s prevladujočim racionalnim modusom (83,3%) 
oblikuje lepše elemente na virtualni geoplošči kot na fizični. Večina učencev je 
zapisalo, da lahko na virtualni geoplošči oblikujemo lepše in bolj ravne črte, saj se 
nekatere elastike na fizični geoplošči ne raztegnejo v popolnosti in posledično so črte 
med čepki ukrivljene. Prav tako, kadar na fizični geoplošči povežemo dva čepka z 
elastiko, nastaneta dve črti, pri virtualni geoplošči pa ena. Iz teh razlogov učenci 
menijo, da se lepše elemente oblikuje na virtualni geoplošči. 

 

Vprašanje 4 sprašuje učence, na kateri geoplošči so lepše slike. Odgovori so 
prikazani v spodnji Tabeli 18. 

 

 

Tabela 18: Ličnost prikazanih oblik na geoplošči glede na prevladujoči modus 

Na kateri geoplošči so lepše slike? 

prevladujoči modus na fizični geoplošči na virtualni 
geoplošči 

na nobeni 

noetični št. učencev 4 

50,0% 

4 

50,0% 

0 

0,0% 

 

odstotki 
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empirični št. učencev 5 

26,3% 

13 

68,4% 

1 

5,3% odstotki 

racionalni št. učencev 0 

0,0% 

12 

100% 

0 

0,0% odstotki 

 

Večini učencem (Tabela 18), ne glede na njihov prevladujoči modus, so lepše slike 
na virtualni geoplošči kot na fizični. Takšni rezultati so verjetno zaradi dodatnih orodij, 
ki jih ima virtualna geoplošča. V primerjavi s fizično geoploščo ima virtualna možnost 
barvanja ploskev in izbire številnih barvnih elastik, kar pripomore k lepši celotni sliki. 

 

S vprašanjem 5 sem želela ugotoviti, kako je bilo učencem všeč reševanje nalog s 
fizično in kako z virutalno geoploščo. Odgovori so prikazani v spodnji Tabeli 19. 

Tabela 19: Uporabnost geoplošč pri reševanju nalog glede na prevladujoči modus 

Kako ti je bilo všeč reševanje nalog s fizično geoploščo? 

prevladujoči modus ni mi bilo všeč všeč mi je bilo zelo mi je bilo všeč 

noetični št. učencev 1 

12,5% 

4 

50,0% 

3 

37,5% odstotki 

empirični št. učencev 4 

21,1% 

12 

63,2% 

3 

15,8% odstotki 

racionalni št. učencev 0 

0,0% 

6 

50,0% 

6 

50,0% odstotki 

Kako ti je bilo všeč reševanje nalog z virtualno geoploščo? 

prevladujoči modus ni mi bilo všeč všeč mi je bilo zelo mi je bilo všeč 

noetični št. učencev 2 

25,0% 

3 

37,5% 

3 

37,5% odstotki 

empirični št. učencev 2 

10,5% 

8 

42,1% 

9 

47,4% odstotki 

racionalni št. učencev 1 

8,3% 

0 

0,0% 

11 

91,7% odstotki 

 

Pri tem vprašanju sem pričakovala, da bo večini učencem s prevladujočim noetičnim 
modusom reševanje nalog s pomočjo virtualne geoplošče zelo všeč, a so se 
enakomerno razporedili med vse tri možne odgovore (Tabela 19). K takšnim 
rezultatom so verjetno prispevali slabosti virtualne geoplošče. Učenci so omenili, da 
so imeli težave z napenjanjem elastike, zaradi nespretnosti z računalniško miško. 
Zmotila jih je tudi funkcija brisanje, saj se je velikokrat zgodilo, da so po nerodnosti 
izbrisali svojo celotno sliko na virtualni geoplošči. Za učence s prevladujočim 
empiričnim modusom je bilo pričakovati, da jim bo v večini reševanje nalog s 
pomočjo fizične geoplošče zelo všeč, a so v večini izbrali, da jim je reševanje všeč 
(Tabela 19). Tudi v tem primeru predvidevam, da so k takšnim rezultatom prispevale 
slabosti fizične geoplošče. Učence je pri reševanju nalog največkrat zmotilo 
napenjanje elastik, saj so te velikokrat počile ali odletele stran.  
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Pri vprašanju 6 so učenci zapisali, kaj jim je bilo všeč pri delu s fizično geoploščo in 
kaj pri delu z virtualno geoploščo. Podani odgovori na vprašanje so prikazani v Tabeli 
20. 

 

Tabela 20: Prednost geoplošč glede na prevladujoči modus 

Kaj ti je všeč pri delu s fizično geoploščo? 

prevladujoči modus delo z 
elastikami 

lažje in 
hitreje 

oblikovanje 

oblikovanje 
različnih 

likov 

rokovanje s 
ploščo 

vse nič 

noetični št. 
učencev 

2 

25,0% 

0 

0,0% 

2 

25,0% 

3 

37,5% 

1 

12,5% 

0 

0,0% 
odstotki 

empirični št. 
učencev 

4 

20,0% 

1 

5,0% 

2 

10,0% 

6 

30,0% 

1 

5,0% 

6 

30,0% 
odstotki 

racionalni št. 
učencev 

5 

38,5% 

1 

7,7% 

1 

7,7% 

2 

15,4% 

0 

0,0% 

4 

30,7% 
odstotki 

Kaj ti je všeč pri delu z virtualno geoploščo? 

prevladujoči modus delo na 
računalniku 

lažje 
oblikovanje 

lepše 
oblikovanje 

ponujeni 
pripomočki 

vse  nič 

noetični št. 
učencev 

1 

12,5% 

1 

12,5% 

3 

37,5% 

1 

12,5% 

1 

12,5% 

3 

37,5% 
odstotki 

empirični št. 
učencev 

3 

15,0% 

6 

30,0% 

4 

20,0% 

2 

10,0% 

1 

5,0% 

4 

20,0% 
odstotki 

racionalni št. 
učencev 

0 

0,0% 

6 

46,2% 

3 

23,1% 

2 

15,4% 

0 

0,0% 

2 

15,4% 
odstotki 

 

 

Učenci so podali različne odgovore glede na to, kaj jim je bilo všeč pri delu s fizično 
geoploščo. Med odgovori so podali, da jim je bilo všeč delo z elastikami, ker jih lahko 
raztegujejo in napenjajo med poljubnimi čepki na geoplošči. Nekateri so mnenja, da 
se na fizični geoplošči lažje in hitreje oblikuje geometrijske elemente kot na virtualni 
geoplošči. Všeč jim je bila fizična oblika geoplošče, saj so jo lahko prijeli v roke in na 
njej lastnoročno oblikovali različne elemente s pomočjo elastik. Za učence s 
prevladujočim empiričnim modusom je bilo pričakovano, da jim bo najbolj všeč 
rokovanje z geoploščo, saj so za njihov prevladujoči modus značilne otipljive izkušnje 
in aktiviranje čutil. 

Pri delu z virtualno geoploščo je učencem bilo všeč to, da so delali na računalniku s 
pomočjo računalniške miške. Všeč jim je bila aplikacija, ker jim je ponujala več 
pripomočkov, kot je radirka, večbarvne elastike, možnosti barvanja in pisanja ter več 
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oblik geoplošč. Nekateri so bili mnenja, da se na virtualni geoplošči lažje oblikujejo 
geometrijski elementi z elastikami kot na fizični geoplošči, saj lahko elastike 
raztegujejo, kolikor hočejo, pri tem pa ne morejo počiti ali odleteti stran. Nekateri so 
mnenja, da se na virtualni geoplošči oblikujejo lepše črte in liki kot na fizični 
geoplošči, posledično so tudi v celoti lepše slike. Pri tem je najbolj zanimivo, da so 
učenci s prevladujočim empiričnim modusom največkrat podali odgovor, da jim je na 
virtualni geoplošči lažje oblikovati elemente kot na fizični. Izkaže se, da so učenci 
dandanes bolj spretni z računalniško miško kot pa z lastnimi prsti, kar je verjetno 
posledica razvoja tehnologije. Podobno velja tudi za učence s prevladujočim 
racionalnim modusom. 

 

Pri vprašanju 7 so učenci zapisali, kaj jih je motilo pri delu s fizično geoploščo in kaj 
pri delu z virtualno. Odgovore, ki so jih podali, so prikazani v Tabeli 21. 

 

Tabela 21: Težave pri delu z geoploščo glede na prevladujoči modus 

Kaj te moti pri delu s fizično geoploščo? 

prevladujoči modus zahtevno 
delo z 

elastikami 

mala 
plošča 

merjenje slike niso 
lepe 

vse nič 

noetični št. 
učencev 

2 

25,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

12,5% 

5 

62,5% 
odstotki 

empirični št. 
učencev 

12 

57,2% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

2 

9,5% 

0 

0,0% 

7 

33,3% 
odstotki 

racionalni št. 
učencev 

8 

66,7% 

1 

8,3% 

1 

8,3% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

2 

16,7% 
odstotki 

Kaj te moti pri delu z virtualno geoploščo? 

prevladujoči modus brez 
interneta je 
neuporabna 

ne 
morem je 
prijeti v 

roke 

zahtevna 
uporaba 

pripomočkov 

težje 
oblikovanje 

vse  nič 

noetični št. 
učencev 

0 

0,0% 

1 

12,5% 

2 

25,0% 

2 

25,0% 

1 

12,5% 

2 

25,0% 
odstotki 

empirični št. 
učencev 

2 

10,5% 

3 

15,8% 

2 

10,5% 

3 

15,8% 

0 

0,0% 

9 

47,4% 
odstotki 

racionalni št. 
učencev 

0 

0,0% 

1 

8,3% 

4 

33,3% 

1 

8,3% 

1 

8,3% 

5 

41,7% 
odstotki 
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Na vprašanje 7 so učenci odgovorili, da jim je bilo na fizični geoplošči zahtevno delo 
z elastikami, ker so bile nekatere premajhne, druge prevelike, rade so počile, odletele 
stran ali pa se iztikale, kar je privedlo do počasnejšega reševanja nalog. Nekaterim je 
bila velikost fizične geoplošče premajhna, nekaterim ni bilo všeč merjenje dolžin 
daljic na geoplošči, nekateri pa so bili mnenja, da se na fizični geoplošči ne da 
oblikovat lepih slik. Večini učencem, ne glede na njihov prevladujoči modus, se je 
zdelo delo z elastikami zahtevno, kar kaže na današnjo nespretnost učencev z 
lastnimi rokami. 

Pri virtualni geoplošči je nekatere učence zmotilo to, da je neuporabna brez interneta. 
Nekaterim učencem se je uporaba virtualne geoplošče zdela zahtevna, saj so 
nekoliko časa potrebovali za osvojitev uporabe ponujenih pripomočkov, kot je radirka 
oziroma brisanje elementov na geoplošči. Večino učencev, ne glede na njihov 
prevladujoči modus, na virtualni geoplošči ni zmotilo ničesar. To si lahko razlagamo 
kot obvladovanje in spretnost učencev z računalnikom. Učence s prevladujočim 
empiričnim modusom je pri delu z virtualno geoploščo najbolj zmotilo to, da je ne 
morejo prijeti v roke in na njej lastnoročno oblikovati elemente. Prav tako sem jim je 
zdelo na virtualni geoplošči težje oblikovanje elementov kot na fizični. Te rezultati so 
bili pričakovani, saj imajo ti učenci potrebo po aktiviranju čim več čutil, kar jim pa 
virtualna geoplošča ne omogoča toliko kot fizična. 

 

Vprašanje 8 sprašuje učence, kateri način reševanja domače naloge iz geometrije bi 
izbrali, če bi imeli na izbiro reševanje s pomočjo fizične, virtualne geoplošče ali 
reševanje brez pripomočkov. Spodnja Tabela 22 prikazuje odgovore učencev glede 
na njihov prevladujoči modus. 

 

Tabela 22: Izbira pripomočka glede na prevladujoči modus 

Kateri način reševanja naloge bi izbral/a? 

prevladujoči modus s pomočjo fizične 
geoplošče 

s pomočjo 
virtualne 
geoplošče 

reševanje brez 
pripomočkov 

noetični št. učencev 4 

50,0% 

3 

37,5% 

1 

12,5% odstotki 

empirični št. učencev 6 

31,6% 

11 

57,9% 

2 

10,5% odstotki 

racionalni št. učencev 4 

33,3% 

7 

58,3% 

1 

8,3% odstotki 

 

Zanimivo je, da je kar polovica (50,0%) učencev s prevladujočim noetičnim modusom 
izbrala reševanje domače naloge s pomočjo fizične geoplošče, malo več kot polovica 
(57,9%) učencev s prevladujočim empiričnim modusom pa virtualno geoploščo. 
Pričakovano je bilo ravno obratno. Tudi učenci s prevladujočim racionalnim modusom 
so se v večini (58,3%) odločili za reševanje domače naloge s pomočjo virtualne 
geoplošče. 
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6.6.3 Analiza delovnih listov po nalogah 
 

Prvi delovni list (Priloge 8.1) je sestavljen iz 4 nalog. Naloge vsebujejo geometrijsko 
snov, kot je dolžina daljice, skladnost daljic, skladnost kvadratov in kote.  

Spodnje tabele prikazujejo, kako so učenci z določenim prevladujočim modusom 
reševali naloge iz priloge 8.1 s fizično in kako z virtualno geoploščo. Rezultati 
predstavljajo mediano (Me) odstotkov točk, doseženih pri posamezni nalogi. 

Prva naloga je od učencev zahtevala, da na geoplošči 5x5 oblikujejo dve daljici z 
različnima dolžinama, ki se dotikata 3 čepkov ter poiskati najkrajšo in najdaljšo 
daljico. Posamezni učenec je za vsako pravilno najdeno daljico in pravilno izmerjeno 
njeno dolžino prejel točko. Skupnemu dosežku točk sem pripisala odstotni delež.  

 

Tabela 23: Naloga 1 - dolžina daljic 

prevladujoči 
modus 

reševanje s 
fizično 

geoploščo 

reševanje z 
virtualno 

geoploščo 

Me Me 

noetični 100% 67% 

empirični 96% 83% 

racionalni 58% 83% 

 

Pri reševanju prve naloge so bili učenci zelo uspešni, ne glede na njihov spoznavni 
stil in na vrsto geoplošče. Gre za enostavno nalogo, ki je rešljiva tako s fizično kot z 
virtualno geoploščo, ne glede na lastnosti učencev, značilne za njihov spoznavni stil. 
Pri tej nalogi so imeli učenci največ težav pri merjenju dolžin daljic. 

Pri drugi nalogi so učenci morali na geoplošči 5x5 poiskati čimveč od 14 neskladnih 
daljic ter izmeriti njihovo velikost. Pri točkovanju sem posameznemu učencu pripisala 
odstotni delež najdenih daljic. 

 

Tabela 24: Naloga 2 - neskladne daljice 

prevladujoči 
modus 

reševanje s 
fizično 

geoploščo 

reševanje z 
virtualno 

geoploščo 

Me Me 

noetični 47% 61% 

empirični 57% 57% 

racionalni 71% 79% 

 

Najuspešnejši pri reševanju druge naloge (Tabela 24) so bili učenci s prevladujočim 
racionalnim modusom, tako s fizično (71%) kot z virtualno geoploščo (79%), kar ni 
bilo pričakovano. Nalogo so najverjetneje reševali brez poskušanja in iskanja 
neskladnih daljic na geoploščah, temveč z direktnim risanjem na delovni list. Tako jim 
pripomočki niso predstavljali ovire pri reševanju in posledično se izkaže, da so 
uspešni, ne glede na vrsto geoplošče. Učenci s prevladujočim noetičnim modusom 
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so bili pričakovano bolj uspešni pri reševanju naloge z virtualno geoploščo (61%) kot 
s fizično (47%), saj gre za učence, ki imajo bolj razvite vizualne kot otipljive čute. 

 

Pri tretji nalogi so morali učenci na geoplošči 5x5 poiskati največ 8 neskladnih 
kvadratov. Pri točkovanju sem posameznemu učencu pripisala odstotni delež 
najdenih kvadratov. 

 

Tabela 25: Naloga 3 - neskladni kvadrati 

prevladujoči 
modus 

reševanje s 
fizično 

geoploščo 

reševanje z 
virtualno 

geoploščo 

Me Me 

noetični 69% 57% 

empirični 69% 50% 

racionalni 75% 50% 

 

Kljub temu, da so učenci rajši reševali naloge s pomočjo virtualne geoplošče (glej 
razdelek Vprašalnik o fizični in virtualni geoplošči), so bili pri tej nalogi bolj uspešni s 
pomočjo fizične geoplošče (Tabela 25), ne glede na njihov spoznavni stil. K temu 
rezultatu je verjetno prispevala preprosto sestavljena naloga, ki so jo brez težav s 
pomočjo fizične geoplošče rešili tudi tisti učenci, ki so manj spretni s svojimi prsti.  

 

Četrta naloga je zahtevala znanje o kotih. Učenci so morali oblikovati par skladnih 
daljic, ki sta se dotikali 5 čepkov in se stikali v krajiščih daljic ter odgovoriti na 
zastavljena vprašanja. Za vsak pravilen odgovor in najden par skladnih daljic je 
učenec pridobil točko. Skupnemu dosežku točk sem pripisala odstotni delež. 

 

Tabela 26: Naloga 4 - par skladnih daljic, ki oklepata kot 

prevladujoči 
modus 

reševanje s 
fizično 

geoploščo 

reševanje z 
virtualno 

geoploščo 

Me Me 

noetični 69% 68% 

empirični 57% 63% 

racionalni 75% 75% 

 

Iz Tabele 26 lahko razberemo, da so učenci posameznih prevladujočih modusov 
dosegli podobne rezultate s fizično kot z virtualno geoploščo. Torej na reševanje 
naloge ni vplivala vrsta geoplošče. Najuspešnejši (75%) so bili učenci s 
prevladujočim racionalnim modusom, saj gre za nalogo, ki je zahtevala veliko 
teoretičnega znanja o kotih.  
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Drugi delovni list (Priloga 8.2) je sestavljen iz treh nalog. Naloge vsebujejo snov o 
ploščini.  

Naslednje tabele prikazujejo, kako so v povprečju učenci z določenim prevladujočim 
modusom reševali naloge iz priloge 8.2 s fizično in kako z virtualno geoploščo. 
Rezultati predstavljajo mediano (Me) odstotkov, doseženih pri posamezni nalogi. 

 

Prva naloga je od učencev zahtevala, da na geoplošči 5x5 oblikujejo lik z največjo in 
lik z najmanjšo ploščino. Posamezni učenec je za pravilno oblikovan lik, 
poimenovanje lika in izračun ploščine ter utemeljitev pridobil točko. Za skupne 
dosežene točke sem pripisala odstotni delež. 

Tabela 27: Naloga 1 - lika z najmanjšo in največjo ploščino 

prevladujoči 
modus 

reševanje s 
fizično 

geoploščo 

reševanje z 
virtualno 

geoploščo 

Me Me 

noetični 67% 71% 

empirični 50% 67% 

racionalni 50% 50% 

 

Pri iskanju likov z najmanjšo oziroma z največjo ploščino (Tabela 27) na fizični (67%) 
in virtualni geoplošči (71%) so bili najbolj uspešni učenci s prevladujočim noetičnim 
modusom. Naloga ni teoretično zasnovana, zato so morali učenci nalogo rešiti s 
poskušanjem in s sklepanjem. Gre za lastnosti učencev s prevladujočim noetičnim 
modusom, kar pojasnjuje takšne rezultate. Naloga je lahko rešljiva tako s fizično kot z 
virtualno geoploščo, zato ni bilo velikih razlik v uspešnosti reševanja nalog glede na 
vrsto geoplošče. 

 

Pri drugi nalogi so učenci morali sestaviti neskladne like z določeno ploščino. Pri 
točkovanju sem posameznemu učencu pripisala odstotni delež najdenih likov z 
določeno ploščino. 

Tabela 28: Naloga 2 - neskladni liki z določeno ploščino 

prevladujoči 
modus 

reševanje s 
fizično 

geoploščo 

reševanje z 
virtualno 

geoploščo 

Me Me 

noetični 50% 72% 

empirični 86% 79% 

racionalni 86% 57% 

 

Pridobljeni rezultati (Tabela 28) so pričakovani, saj so učenci s prevladujočim 
noetičnim modusom bolj uspešno reševali nalogo s pomočjo virtualne geoplošče 
(72%) kot s fizično (50%), in učenci s prevladujočim empiričnim modusom pa so bolje 
reševali naloge s fizično geoploščo. 



39 
 

Pri tretji nalogi so učenci morali poiskati 4 neskladne trikotnike z določeno ploščino. 
Pri točkovanju sem posameznemu učencu pripisala odstotni delež najdenih 
trikotnikov z določeno ploščino. 

 

Tabela 29: Naloga 3 - neskladni trikotniki z določeno ploščino 

prevladujoči 
modus 

reševanje s 
fizično 

geoploščo 

reševanje z 
virtualno 

geoploščo 

Me Me 

noetični 25% 50% 

empirični 25% 38% 

racionalni 50% 0% 

 

Gre za nekoliko bolj zahtevno nalogo, zato so bili učenci pri iskanju neskladnih 
trikotnikov z določeno ploščino precej neuspešni. V povprečju niso dosegli več kot 
50% uspešnosti. Učenci s prevladujočim noetičnim modusom so nalogo uspešnejše 
reševali s pomočjo virtualne geoplošče. Hkrati so bili tudi najuspešnejši pri reševanju 
te naloge, saj so pri tem uporabljali sklepanje iz enega konkretnega primera na 
drugega. Najmanj uspešni pa so bili učenci s prevladujočim racionalnim modusom, 
saj se ti poslužujejo reševanja nalog s pomočjo premisleka, kar pa v tem primeru ni 
prišlo v poštev. 
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6.6.4 Analiza učinkovitosti uporabe pripomočka glede na kognitivni stil 
učenca 

 

S pomočjo enosmerne analize variance (ANOVE) bom ugotovila, ali so razlike med 
učenci z določenim prevladujočim modusom (empirični, noetični, racionalni) v 
uspešnosti reševanja delovnega lista s fizično geoploščo. Prevladujoči modus 
predstavlja atributivno spremenljivko, ki mi vzorec razdeli na tri podskupine – učence 
z noetičnim prevladujočim modusom, učence z empiričnim in učence z racionalnim 
prevladujočim modusom. Druga spremenljivka je uspešnost učencev pri reševanju 
delovnih listov s pomočjo fizične geoplošče. S pomočjo Kolmogorov-Smirnovega 
testa sem preverila, ali so podatki normalno porazdeljeni. 

Podatke, ki sem jim pridobila z delovnimi listi rešenimi s fizično geoploščo, se 
približno normalno porazdeljujejo (Z=0,756; α=0,616). 

 
Tabela 30: Uspešnost reševanja nalog iz delovnega lista, rešenega s fizično geoploščo glede na prevladujoči 
modus učenca 

 

prevladujoči 
modus  

število 
učencev 

N 

aritmetična 
sredina 

M 

standardni 
odklon 

σ 

minimalna 
vrednost 

Min 

maksimalna 
vrednost 

Max 

noetični 8 58,6 23,3 29 88 

empirični 19 60,5 19,7 21 96 

racionalni 12 66,5 17,5 40 96 

skupaj 39 61,9 19,6 21 96 

 

Od 39 učencev je bilo 8 učencev s prevladujočim noetičnim modusom. Ti učenci so v 
povprečju dosegli 58,6% točk. Najboljši učenec je dosegel 88%, najslabši rezultat pa 
je bil 29%. V raziskavi je sodelovalo 19 učencev s prevladujočim empiričnim 
modusom. Ti so za delovni list v povprečju dosegli 60,5% točk. Najboljši rezultat je bil 
96%, najslabši dosežen pa 21%. Učencev s prevladujočim racionalnim modusom je 
bilo 12. V povprečju so dosegli 66,5% točk. Dosegli so med 40% in 96% točk. 

 

S pomočjo Levenovega testa sem ugotovila, da se variance ne razlikujejo statistično 
pomembno (Levenova statistika=0,766; g1=2; g2=36; α=0,472). 

Podatki se približno normalno porazdeljujejo in variance se ne razlikujejo statistično 
pomembno, zato bom v nadaljevanju s pomočjo enosmerne analize variance 
preverila, ali se aritmetične sredine rezultatov delovnega lista, rešenega s pomočjo 
fizične geoplošče, glede na učenčev prevladujoči modus, razlikujejo statistično 
pomembno. 

 

 
Tabela 31: Enosmerna analiza variance - ANOVA 

g F α 

2 0,480 0,623 
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Iz Tabele 31 razberemo, da se aritmetične sredine ne razlikujejo statično pomembno, 
saj imamo tveganje α = 0,623, ki je večje od α = 0,05.  

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F=0,766; g1=2; g2=36; α=0,472) 
enosmerna analiza variance oziroma ANOVA ni pokazala statistično pomembnih 
razlik med učenci s prevladujočim noetičnim, empiričnim in racionalnim modusom v 
uspešnosti reševanja delovnega lista s pomočjo fizične geoplošče (F=0,480; 
α=0.623). Podatkov ne morem posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko 
zapišem, da so bili pri reševanju delovnega lista s pomočjo fizične geoplošče najbolj 
uspešni učenci s prevladujočim racionalnim modusom (M=66,5). 

 

S pomočjo enosmerne analize variance oziroma ANOVE bom ugotovila, ali se 
pojavijo razlike med učenci z določenim prevladujočim modusom (empirični, noetični, 
racionalni) v uspešnosti reševanja delovnega lista z virtualno geoploščo. Podobno 
kot zgoraj sem s pomočjo Kolmogorov-Smirnovega testa preverila ali so podatki, 
pridobljeni z delovnimi listi rešeni z virtualno geoploščo, normalno porazdeljeni.  

 

Podatki, ki sem jim pridobila z delovnimi listi, rešenimi z virtualno geoploščo, se 
približno normalno porazdeljujejo (Z=0,417; α = 0.995).  

 
Tabela 32: Uspešnost reševanja nalog iz delovnega lista, rešenega z virtualno geoploščo glede na prevladujoči 

modus učenca 

prevladujoči 
modus 

število 
učencev 

N 

aritmetična 
sredina 

M 

standardni 
odklon 

σ 

minimalna 
vrednost 

Min 

maksimalna 
vrednost 

Max 

noetični 8 61,8 20,1 40 94 

empirični 19 62,8 25,0 6 100 

racionalni 12 64,2 18,2 27 86 

skupaj 39 63,0 21,6 6 100 

 

Učenci s prevladujočim noetičnim modusom so v povprečju dosegli 61,7% točk. 
Najboljši učenec je dosegel 94%, najslabši rezultat pa je bil 40%. Učenci s 
prevladujočim empiričnim modusom so delovni list v povprečju rešili s 62,8%, pri 
čemer so nekateri od njih delovni list rešili kar 100%, najslabši pa so dosegli le 6%. 
Učenci s prevladujočim racionalnim modusom so v povprečju dosegli 66,5% točk.  

 

S pomočjo Levenovega testa sem ugotovila, da se variance ne razlikujejo statistično 
pomembno pri podatkih pridobljenih z delovnimi listi rešeni z virtualno geoploščo 
(Levenova statistika=0,536; g1=2; g2=36; α=0,590).  

 

Torej podatki se približno normalno porazdeljujejo in variance se ne razlikujejo 
statistično pomembno, zato bom v nadaljevanju s pomočjo enosmerne analize 
variance preverila, ali se aritmetične sredine rezultatov glede na učenčev 
prevladujoči modus, razlikujejo statistično pomembno. 
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Tabela 33: Enosmerna analiza variance - ANOVA 

g F α 

2 0,030 0,970 

 

Iz Tabele 33 razberemo, da se aritmetične sredine ne razlikujejo statično pomembno, 
saj imamo tveganje α = 0,970, ki je večje od α = 0,05.  

 

Ob upoštevanju predpostavk o homogenosti varianc (F=0,536; g1=2; g2=36; α=0,590) 
enosmerna analiza variance oziroma ANOVA ni pokazala statistično pomembnih 
razlik med učenci s prevladujočim noetičnim, empiričnim in racionalnim modusom v 
uspešnosti reševanja delovnega lista s pomočjo virtualne geoplošče (F=0,030; 
α=0,970). Podatkov ne morem posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko 
zapišem, da so bili pri reševanju delovnega lista s pomočjo virtualne geoplošče 
najbolj uspešni učenci s prevladujočim racionalnim modusom (M=64,2). 
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6.6.5 Analiza učinkovitosti uporabe pripomočka glede na učenčevo izbiro 
pripomočka (fizičnega oz. virtualnega) 

 

Po izvedeni raziskavi sem učence povprašala, kateri način reševanja nalog bi v 
nadalje izbrali – reševanje s pomočjo fizičnega, virtualnega ali brez pripomočka. 
Zanima me, ali učenčeva izbira pripomočka vpliva na uspešnost reševanja nalog s 
pomočjo pripomočka.  

S pomočjo enosmerne analize variance oziroma ANOVE bom najprej skušala 
ugotoviti, ali se med učenci, ki bi izbrali različne pripomočke (fizični, virtualni, brez), 
pojavijo razlike v uspešnosti reševanja nalog s pomočjo fizične geoplošče. Izbira 
pripomočka predstavlja atributivno spremenljivko, ki mi vzorec razdeli na tri 
podskupine – učenci, ki bi izbrali reševanje nalog s fizično geoploščo, učenci, ki bi 
izbrali reševanje z virtualno geoploščo, in učenci, ki bi reševali naloge brez 
pripomočkov. Druga spremenljivka je uspešnost učencev pri reševanju delovnih listov 
s pomočjo fizične geoplošče. V prejšnjem razdelku sem že s pomočjo Kolmogorov-
Smirnovega testa ugotovila, da so podatki normalno porazdeljeni.  

 

Tabela 34: Uspešnost reševanja nalog iz delovnega lista, rešenega s fizično geoploščo glede na izbiro 
pripomočka učenca 

izbira 
pripomočka 

število 
učencev 

N 

aritmetična 
sredina 

M 

standardni 
odklon 

σ 

minimalna 
vrednost 

Min 

maksimalna 
vrednost 

Max 

fizični 14 60,8 18,8 29 88 

virtualni 21 67,1 18,0 34 96 

brez 
pripomočka 

4 39,0 16,1 21 60 

skupaj 39 61,9 19,6 21 96 

 

Od vseh 39 učencev je bilo 14 takih, ki dajejo prednost fizični geoplošči. Ti učenci so 
delovni list rešen s pomočjo fizične geoplošče v povprečju rešili s 60,8% uspešnostjo. 
Najboljši učenec je dosegel 88%, najslabši rezultat pa je bil 29%. V raziskavi je 
sodelovalo 21 učencev, ki imajo rajši reševanje nalog s pomočjo virtualne geoplošče. 
Kljub temu, da so izbrali virtualno geoploščo, so v povprečju dosegli boljše rezultate, 
kot učenci z izbiro fizične geoplošče. S pomočjo fizične geoplošče so delovni list rešili 
v povprečju s 67,1% uspešnostjo. Najboljši rezultat je bil 96%, najslabši dosežen pa 
34%. Najslabše rezultate pa so dosegli tisti 4 učenci, ki bi naloge reševali brez 
pripomočkov. Delovni list s fizično geoploščo so v povprečju rešili z 39,0% 
uspešnostjo. Najboljši rezultat je bil 60% in najslabši 21%. 

S pomočjo Levenovega testa sem ugotovila, da se variance ne razlikujejo statistično 
pomembno pri podatkih pridobljenih z delovnimi listi rešeni s fizično geoploščo 
(Levenova statistika=0,338; g1=2; g2=36; α=0,716). 

Torej podatki se približno normalno porazdeljujejo in variance se ne razlikujejo 
statistično pomembno. Zato bom v nadaljevanju s pomočjo enosmerne analize 
variance preverila, ali se aritmetične sredine rezultatov delovnega lista, rešenega s 
pomočjo fizične geoplošče, glede na učenčevo izbiro pripomočka, razlikujejo 
statistično pomembno. 
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Tabela 35: Enosmerna analiza variance - ANOVA 

G F α 

2 4,065 0,026 

 

Iz Tabele 35 razberemo, da se aritmetične sredine razlikujejo statistično pomembno, 
saj imamo tveganje α = 0,026, ki je manjše od α = 0,05. V nadaljevanju sem naredila 
še POST-HOC test za parno primerjavo. 

 

Table 36: Parna primerjava s POST-HOC testom 

izbira 

pripomočka 

izbira 

pripomočka α 

fizični virtualni 0,577 

brez 0,101 

virtualni fizični 0,577 

brez 0,020 

brez fizični 0,101 

virtualni 0,020 

 
Tabela 37: Tukeyev HSD test parne primerjave 

izbira 

pripomočka N 

subset for alpha = 

0.05 

1 2 

brez 4 39,0  

fizični 14 60,8 60,8 

virtualni 21  67,1 

α  0,053 0,765 

 

Vrednost enosmerne analize variance oziroma ANOVE je statistično pomembna 
(F=4,065, α=0,026). Pri tem sem upoštevala predpostavko o homogenosti varianc 
(F=0,338, g1=2, g2=36, α=0,176). Tukeyev HSD POST-HOC test je pokazal 
statistično pomembne razlike med učenci z virtualnimi pripomočki in učenci brez 
pripomočkov (α=0,020) v uspešnosti reševanja delovnega lista s fizično geoploščo, 
medtem ko med učenci s fizičnimi in učenci z virtualnimi pripomočki (α=0,577) ter 
med učenci s fizičnimi in učenci brez pripomočkov (α=0,101) v uspešnosti razlike 
niso statistično pomembne. S tveganjem 2,6% trdim, da bi tudi v osnovni množici tri 
podskupine učencev dosegle različne povprečne dosežke. S tveganjem 2,0% tudi 
trdim, da bi v osnovni množici učenci, ki raje rešujejo z virtualno geoploščo, dosegli 
boljše povprečne rezultate pri delu s fizično geoploščo kot učenci, ki najraje rešujejo 
brez pripomočkov.  
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Zgoraj sem ugotovila, kakšne razlike se pojavijo med učenci pri reševanju delovnega 
lista s pomočjo fizične geoplošče. Sedaj me pa zanima še, ali se pojavijo razlike med 
učenci v uspešnosti reševanja delovnega lista s pomočjo virtualne geoplošče, glede 
na učenčevo izbiro vrst pripomočkov. Zopet bom uporabljala enosmerno analizo 
variance oziroma ANOVO. Izbira pripomočka predstavlja atributivno spremenljivko, ki 
mi vzorec razdeli na tri podskupine – učenci, ki bi izbrali reševanje nalog s fizično 
geoploščo, učenci, ki bi izbrali reševanje z virtualno geoploščo in učenci, ki bi reševali 
naloge brez pripomočkov. Druga spremenljivka je uspešnost učencev pri reševanju 
delovnih listov s pomočjo virtualne geoplošče. Podatki, pridobljeni s pomočjo 
delovnih listov, so normalno porazdeljeni (glej razdelek Analiza učinkovitosti uporabe 
pripomočka glede na kognitivni stil učenca). 

 

Tabela 38: Uspešnost reševanja nalog iz delovnega lista, rešenega z virtualno geoploščo glede na izbiro 

pripomočka učenca 

izbira 
pripomočka 

število 
učencev 

N 

aritmetična 
sredina 

M 

standardni 
odklon 

σ 

minimalna 
vrednost 

Min 

maksimalna 
vrednost 

Max 

fizični 14 66,0 20,4 30 94 

virtualni 21 66,9 18,5 32 100 

brez 
pripomočka 

4 32,3 20,7 6 54 

skupaj 39 63,00 21,6 6 100 

 

Lahko opazimo (Tabela 38), da so učenci z izbiro fizičnega pripomočka in učenci z 
izbiro virtualnega pripomočka dosegli enako povprečje (66%) v reševanju delovnega 
lista s pomočjo virtualne geoplošče. Ne glede na to, kateri pripomoček so si učenci 
izbrali, virtualni ali fizični, so dosegli podobne rezultate. Pri učencih z izbiro fizičnega 
pripomočka je bil najboljši rezultat 94%, najslabši pa 30%. Pri učencih z izbiro 
virtualnega pripomočka je bil najboljši rezultat kar 100%, najslabši pa 32%. Najslabše 
rezultate so dosegli učenci, ki bi naloge reševali brez pripomočkov. Delovni list z 
virtualno geoploščo so v povprečju rešili z 32,3% uspešnostjo. Najboljši dosežen 
rezultat je bil 54% in najslabši 6%. 

 

S pomočjo Levenovega testa sem ugotovila, da se variance ne razlikujejo statistično 
pomembno pri podatkih pridobljenih z delovnimi listi rešeni z virtualno geoploščo 
(Levenova statistika=0,244; g1=2; g2=36; α=0,785). 

 

Torej podatki se približno normalno porazdeljujejo in variance se ne razlikujejo 
statistično pomembno, zato bom v nadaljevanju s pomočjo enosmerne analize 
variance oziroma ANOVE preverila, ali se aritmetične sredine rezultatov delovnega 
lista, rešenega s pomočjo virtualne geoplošče, glede na učenčevo izbiro pripomočka, 
razlikujejo statistično pomembno. 
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Tabela 39: Enosmerna analiza variance - ANOVA 

g F α 

2 5,614 0,008 

 

Aritmetične sredine se razlikujejo statistično pomembno, saj imamo tveganje α= 
0,008, ki je manjše od α = 0,05 (Tabela 54). V nadaljevanju sem naredila še POST-
HOC test za parno primerjavo. 

 

Tabela 40: Parna primerjava s POST-HOC testom 

izbira pripomočka izbira pripomočka α 

fizični virtualni 0,991 

brez 0,011 

virtualni fizični 0,911 

brez 0,007 

brez fizični 0,011 

virtualni 0,007 

 
Tabela 41: Tukeyev HSD test parne primerjave 

izbira 

pripomočka n 

subsetforalpha = 

0.05 

1 2 

brez 4 32,3  

fizični 14  66,0 

virtualni 21  66,9 

α  1,000 0,996 

 

Vrednost enosmerne analize variance oziroma ANOVE je statistično pomembna 
(F=5,614, α=0,008). Pri tem sem upoštevala predpostavko o homogenosti varianc 
(F=0,244, g1=2, g2=36, α=0,785). Tukeyev HSD POST-HOC test je pokazal 
statistično pomembne razlike med učenci s fizičnimi pripomočki in učenci brez 
pripomočkov (α=0,011). Prav tako je test pokazal statistično pomembne razlike med 
učenci z virtualnimi pripomočki in učenci brez pripomočkov (α=0,007), medtem ko 
med učenci s fizičnimi in učenci z virtualnimi pripomočki (α= 0,911) razlike niso 
statistično pomembne. S tveganjem 0,8% trdim, da so tudi v osnovni množici razlike 
povprečnih dosežkov treh podskupin pri reševanju nalog z virtualno geoploščo. S 
tveganjem 1,1% oziroma 0,7% pa trdim, da bi v osnovni množici učenci, ki bi izbrali 
fizično oziroma virtualno geoploščo, dosegli v povprečju boljše rezultate pri delu z 
virtualno geoploščo kot učenci, ki ne bi izbrali nobenega pripomočka. 
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6.7 Sklepne ugotovitve 
 

V magistrski nalogi sem ugotavljala, kako je kognitivni stil učenca povezan z uporabo 
fizičnih in virtualnih pripomočkov. S študijem literature sem ugotovila, da se učenci 
med seboj razlikujejo v sprejemanju in obdelavi novih informacij oziroma učne snovi, 
ki jo jim podaja učitelj skozi šolsko uro. Nekateri učenci rajši poprimejo za knjigo in se 
učijo z branjem literature, drugi se največ naučijo s slikovno razlago učne snovi, 
tretjim pa največ odnesejo, če poslušajo učitelja, ki razlaga učno snov. Glede na te 
razlike je kanadski psiholog Rancourt oblikoval osnovne načine spoznavanja: 
empirični, racionalni in noetični. Učenci s prevladujočim empiričnim modusom so 
aktivni, učijo se na osnovi čutnih podatkov in konkretne izkušnje. Tistim učencem, ki 
imajo prevladujoči racionalni modus, ustreza sistematična razlaga učne snovi, učijo 
se na osnovi prebiranja literature. Učenci s prevladujočim noetičnim modusom so 
dobri poslušalci, ustrezajo jim čustveno obarvane diskusije, kjer lahko izrazijo svoja 
subjektivna mnenja. Torej razred sestavljajo učenci, ki se med seboj razlikujejo v 
številnih pogledih, med drugim tudi v načinu sprejemanja učne snovi, ki jo učitelji 
razlagajo in skušajo prenesti na svoje učence. Zato moramo kot učitelji upoštevati 
učenčeve kognitivne stile in glede na to prilagajati učne metode in oblike. Pri tem so 
nam lahko v pomoč številni učni pripomočki, tako fizični kot virtualni. Pri geometriji 
nam je lahko v veliko pomoč geoplošča, številski trak nam lahko pripomore pri 
spoznavanju števil, za pomoč pri računanju lahko uporabimo Dienesove kocke, za 
boljše razumevanje ulomkov pa lahko učencem ponudimo modele delov celote. Torej 
obstajajo številni učni pripomočki, ki jih lahko kot učitelji matematike uporabimo pri 
pouku in omogočimo učencem boljše razumevanje učne snovi. Raziskava, ki sem jo 
preučila, je pokazala da kombinacija tradicionalnega pouka in pouka z učnimi 
pripomočki zmanjšuje razlike v dosežkih pri učencih z različnimi učnimi stili pri 
matematiki. Dokazano je bilo, da so učenci s posameznimi učnimi stili bolj uspešni v 
določenih učnih okolji, ne pa v vseh. Kar pomeni, da bodo v določenem učnem okolju 
uspešnejši tisti učenci, ki jim okolje odgovarja glede na njihov učni stil. Torej moramo 
kot učitelji matematike pouk zasnovati tako, da vključimo tudi učenje s pomočjo učnih 
pripomočkov, saj tako prilagodimo pouk vsem učencem in upoštevamo potrebe 
različnih učnih stilov. Ker pa so današnje inovacije v tehnologiji omogočile razvoj 
virtualnih pripomočkov, me je zanimalo, ali je uporaba le teh enako učinkovita kot 
uporaba fizičnih pripomočkov ter ali so s tem povezani kognitivni stili učencev.  

Na podlagi izvedene raziskave in analize pridobljenih podatkov sem dobila rezultate, 
s katerimi lahko odgovorim na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

1. Ali učenčev kognitivni stil vpliva na učenčevo izbiro med virtualnimi 
in fizičnimi pripomočki? 

S pomočjo vprašalnika sem ugotovila, da učenci ne glede na njihov prevladujoči 
modus najrajši rešujejo naloge s pomočjo virtualne geoplošče ter da menijo, da so na 
njej lepše slike kot na fizični. Reševanje nalog s pomočjo virtualne geoplošče jim je 
zelo všeč, s fizično pa všeč, ne glede na njihov prevladujoči modus. Učenci s 
prevladujočim empiričnim modusom, torej tisti, ki imajo radi otipljive izkušnje, v večini 
hitreje in lažje rokujejo s fizično geoploščo, ostali učenci pa z virtualno. Večina 
učencev s prevladujočim empiričnim in racionalnim modusom lepše elemente 
oblikuje na virtualni geoplošči, učenci s prevladujočim noetičnim modusom pa na 
fizični geoplošči. Večina učencev s prevladujočim empiričnim modusom bi v nadalje 
za reševanje nalog izbrala virtualno geoploščo, kar preseneča, saj imajo ti učenci 
rajši otipljive izkušnje. Virtualno geoploščo so tudi v večini izbrali učenci s 
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prevladujočim racionalnim modusom, za katere sem pričakovala, da bodo izbrali 
reševanje naloge brez pripomočkov, saj imajo ti razvit slušni spomin in za reševanje 
ne potrebujejo pripomočkov. Za učence s prevladujočim noetičnim modusom, bi bilo 
pričakovano, da bi izbrali virtualno geoploščo, a jih je kar polovica izbrala fizično 
geoploščo.  

Učenčev kognitivni stil torej ne vpliva na učenčevo izbiro med virtualnimi in fizičnimi 
pripomočki.  

 

2. Ali učenčev kognitivni stil vpliva na učinkovitost uporabe virtualnih in 
fizičnih pripomočkov? 

Analiza delovnih listov po nalogah je pokazala, da so učenci s prevladujočim 
noetičnim modusom v večini boljše reševali naloge s pomočjo virtualne geoplošče kot 
s fizično, kar je bilo tudi pričakovano, saj gre za vizualne tipe učencev. Učenci s 
prevladujočim empiričnim modusom so nekatere naloge boljše reševali s pomočjo 
fizične, druge pa z virtualno geoploščo. Pri učencih s prevladujočim racionalnim 
modusom pa se je izkazalo, da so pri nekaterih nalogah dosegli enak odstotek, ne 
glede na to s katerim pripomočkom so reševali, s fizičnim ali z virtualnim.  

V raziskavi ni prišlo do statistično pomembnih razlik med učenci s prevladujočim 
noetičnim, empiričnim in racionalnim modusom v reševanju delovnega lista s 
pomočjo fizične geoplošče. Prav tako analiza ni pokazala statistično pomembnih 
razlik med učenci s prevladujočim noetičnim, empiričnim in racionalnim modusom v 
reševanju delovnega lista s pomočjo virtualne geoplošče. Podatkov ne morem 
posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko trdim, da so bili pri reševanju 
delovnega lista, tako s fizično kot z virtualno geoploščo, najbolj uspešni učenci s 
prevladujočim racionalnim modusom.  

 
3. Ali je učenčeva izbira vrste (fizičnega oz. virtualnega) učnega 

pripomočka povezana z učinkovitostjo njegove uporabe? 

Analiza je pokazala statistično pomembne razlike v uspešnosti reševanja delovnega 
lista s fizično geoploščo med učenci, ki so izbrali virtualni pripomoček, in učenci, ki 
niso izbrali nobenega izmed pripomočkov. Med ostalimi učenci ni statistično 
pomembnih razlik. Kljub temu, da so učenci izbrali virtualni pripomoček, so pri 
reševanju delovnega lista s pomočjo fizične geoplošče v povprečju dosegli najvišji 
odstotek med vsemi učenci. 

Pri reševanju delovnega lista s pomočjo virtualne geoplošče so se pojavile statistično 
pomembne razlike med učenci, ki so izbrali fizični pripomoček in učenci, ki niso izbrali 
nobenega izmed pripomočkov, ter med učenci, ki so izbrali virtualni pripomoček in 
učenci, ki niso izbrali nobenega izmed pripomočkov. Med učenci, ki so izbrali fizični 
pripomoček in učenci, ki so izbrali virtualni pripomoček, ni bilo statistično pomembnih 
razlik v uspešnosti reševanja delovnega lista z virtualno geoploščo. Učenci, ki naloge 
rajši rešujejo z virtualno in fizično geoploščo, so v povprečju dosegli višji odstotek od 
učencev, ki naloge rajši rešujejo brez pripomočkov. 
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8 PRILOGE 

8.1 Delovni list 1 
Šifra:      

Delovni list 1 
Za reševanje nalog potrebuješ fizično geoploščo 5x5, elastike in ravnilo. Meritve 
zapisujte v milimetrih (mm). 

 

1. Na geoplošči 5x5 oblikuj vodoravno daljico, ki se dotika treh čepkov.  
  
Daljico preriši na spodnjo sliko geoplošče in na sliki izmeri z ravnilom njeno 
velikost.          1/ 

 
Daljica meri: ________ mm. 

 
 
 

 
 

Ali lahko poiščeš daljico, ki se dotika natanko treh čepkov, vendar z drugačno 
dolžino kot v prejšnjem primeru?       1/ 

      Daljica meri: ________mm. 

 
 

 

 

 

Poišči najkrajšo in najdaljšo daljico med čepkoma na geoplošči. Preriši ju 
spodaj.          4/ 

 

 
Skica Dolžina daljice 

(mm) 
Število čepkov 

na daljici 

Najkrajša daljica 

 

  

 Najdaljša 
daljica 
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2. Na geoplošči 5x5 poišči čim več neskladnih daljic. Vsako daljico preriši 
na svojo sliko geoplošče in izmeri njihovo velikost na spodnji sliki.   
 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

Dolžina daljice: 

________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 
Dolžina daljice:  
________mm 

 

Koliko neskladnih daljic si našel/a? _____________.     7/ 
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3. Na geoplošči 5x5 poišči čim več različno velikih (neskladnih) kvadratov. 

Vsak najden kvadrat skiciraj v svoji sliki v spodnji razpredelnici. 

 

    

    

 

Koliko paroma neskladnih kvadratov si našel/a? _______________________.  4 

 

4. Na geoplošči 5x5 oblikuj en par skladnih daljic, ki se dotikata vsaka 5 
čepkov in se stikata v krajiščih daljic. Takšni daljici oklepata vsaj en kot. 
Par daljic preriši na spodnjo sliko geoplošče. 

1/ 

  
 

Kateri del kota predstavlja čepek, v katerem se daljici stikata? _________. 1/ 

 

Kateri del kota predstavljata daljici? _____________________________. 1/ 

 

Kot označi z grško črko, pobarvaj njegovo notranjost in izmeri velikost.   

__________________________________________________________ 3/ 

 

V kakšnem odnosu sta daljici, na sliki? __________________________. 1/ 

 

Ali sta lahko daljici postavljeni tako, kot zahteva naloga, oblikujeta pa 
drugačen kot? Na spodnjo sliko nariši, kaj si ugotovil/a.   1/ 
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8.2 Delovni list 2 
Šifra:      

 

Delovni list 2 
Za reševanje nalog potrebuješ virtualno geoploščo 5x5. Pri reševanju nalog 
upoštevaj naslednje enote:         

 
 
 
 
 
 

Ploščina lika na sliki je 1 ploščinska enota. Dolžina daljice na sliki je 1 dolžinska enota. 

 

1. Na geoplošči 5x5 oblikuj lik z največjo ploščino.  
 
Kako imenujemo nastali lik? __________________.    1/ 
 
Lik preriši na spodnjo sliko geoplošče in ugotovi, kolikšna je njegova ploščina. 
njegovo ploščino.         2/ 
 

 

 
Ploščina je _____________ ploščinskih enot. 
 
Utemeljitev: 

 

  
Na geoplošči 5x5 oblikuj lik z najmanjšo ploščino.  
 
Kako imenujemo ta lik? _________________.     1/ 
 

Lik preriši na spodnjo sliko geoplošče. Ali znaš ugotoviti, kolikšna je ploščina 
tega lika?           2/ 

 

 
Ploščina je _______________ ploščinskih enot.  
 
Utemeljitev: 
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2. Sestavi različne (neskladne) like s ploščino 4 ploščinskih enot, kot 
prikazuje spodnja slika.        7/ 

 

    

    

 

 

3. Ploščina spodnjega osenčenega trikotnika je 1 ploščinska enota, ker je 

trikotnik ravno 
2

1
 pravokotnika.  

Poišči 4 neskladne trikotnike s ploščino 2 ploščinskih enot.  4/ 
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8.3 Vprašalnik o fizični in virtualni geoplošči 
      Šifra: 

 
Vprašalnik o fizični in virtualni geoplošči 

 
Spoštovani učenec/ka, 
sem študentka Pedagoške fakultete Ljubljana in izvajam raziskavo o fizični in virtualni 
geoplošči. Rada bi izvedela, katera izmed njiju vam je bila v večjo pomoč pri učenju. 
Zbrane podatke bom uporabila samo za raziskavo. Vprašalnik je anonimen. 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 
 
          Tadeja Nemanič 
 

1. Spol:    M       Ž 
 

 
2. S katero geoploščo rajši rešuješ naloge? 

a) s fizično geoploščo 
b) z virtualno geoploščo 
c) z nobeno 

 
3. S katero geoploščo hitreje in lažje rokuješ? 

a) s fizično geoploščo 
b) z virtualno geoploščo 
c) z nobeno 

 
4. Na kateri geoplošči oblikuješ lepše elemente? 

a) na fizični geoplošči 
b) na virtualni geoplošči 
c) na nobeni 

 
5. Na kateri geoplošči so lepše slike? 

a) na fizični geoplošči 
b) na virtualni geoplošči 
c) na nobeni 

 
6. Kako ti je bilo všeč (označi z x): 

 

 
Ni mi bilo 

všeč 
Všeč mi je 

bilo 

Zelo mi je 
bilo všeč 

Reševanje nalog s fizično 
geoploščo. 

   

Reševanje nalog z 
virtualno geoploščo. 
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7. Kaj ti je všeč pri delu s fizično oz. virtualno geoploščo? 
 

Pri fizični geoplošči mi je všeč: Pri virtualni geoplošči mi je všeč: 

  

 
 
 
 

8. Kaj te moti pri delu s fizično oz. virtualno geoploščo? 
 

Pri fizični geoplošči me moti: Pri virtualni geoplošči me moti: 

  

 
 

 

9. Učitelj ti poda domačo nalogo iz geometrije. Kateri način reševanja 
naloge bi izbral/a, če bi imel/a na izbiro naslednje: 
 

a) reševanje s pomočjo fizične geoplošče 
b) reševanje s pomočjo virtualne geoplošče 
c) reševanje brez pripomočkov 
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8.4 Vprašalnik spoznavnih stilov 
     Šifra:  

 

VPRAŠALNIK SPOZNAVNIH STILOV  
(prirejeno po vprašalniku K A M I, Rancourt 1988) 

 

Pri izpolnjevanju vprašalnika opišite, kako se vidite v večini situacij in večino časa. Ni 
pravilnih ali napačnih odgovorov. Pri vsakem vprašanju imate tri trditve. Tisti trditvi, ki 
vam je najbližja oziroma vas najbolj opiše, pripišite številko 1, naslednji številko 2 in 
trditvi, ki vas najslabše opisuje, številko 3. 

 

Primer: Za uspešno učenje je najvažnejše: 

3  dobro počutje 

2  primerni pripomočki 

1  motivacija 

 

1. Rad/a berem o temah, ki so: 

___ tehnične narave  

___ umetniške narave 

___ teoretične narave 

 

2. Rad/a sem z ljudmi, ki: 

___ ne načrtujejo in organizirajo stvari vnaprej 

___ so zanesljivi 

___ vidijo stvari takšne kot so v resnici in jih ne olepšujejo 

 

3. Dober učitelj mi pomaga 

___ izboljšati miselne spretnosti 

___ postati bolj samozavesten 

___ naučiti se koristnih spretnosti 
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4. Nasvet sprejmem, kadar 

___ se mi zdi logičen, smiseln 

___ ustreza mojim čustvom 

___ je v skladu z zdravim razumom 

 

5. Ko se udeležujem igre ali športa, 

___ ravnam po občutku 

___ se držim taktike, načina igranja 

___ se prilagajam   

 

6. V nevarni situaciji 

___ razmišljam, kako bi pobegnil/a 

___ opazujem dogajanje 

___ se odzovem nagonsko 

 

7. Delo bi moralo dati priložnost 

___ za osebno rast 

___ za preizkušnjo našega razuma, možgane (intelektualni izziv) 

___ za raznovrstno eksperimentiranje 

 

8. Bila bi užaljena, če bi me kdo obtožil 

___ da sem pri opažanjih pristranska, nepravična 

___ da reagiram brez razmisleka 

___ da nimam nobenih načel, principov 

 

9. Cenim učitelja, ki  

___ mi pusti odkrivati in preizkušati stvari 

___ dobro zasnuje snov 

___ je skrben in poln navdušenja 
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10.  Zase rad/a mislim, da 

___ ravnam po občutku in spontano 

___ sem iznajdljiv/a in spreten/a ter imam realističen pogled na svet 

___ razmišljam logično in premišljeno, stvari rad/a razdelam 

 

11.  Najlažje se učim, če me spodbujajo, da 

___ se dotikam predmetov in z njimi odkrivam stvari 

___ razmišljam o novih idejah 

___ izražam svoje občutke, mnenja, misli 

12.  Dober prijatelj je tisti, ki 

___ ima realističen pogled na svet in je iznajdljiv ter spreten 

___ živi po določenih načelih 

___ deli s teboj osebne izkušnje 

 

13.  Kadar obiščem nov kraj, 

___ si rad/a čim več ogledam 

___ rad/a sklepam nova prijateljstva 

___ rad/a vnaprej načrtujem, kaj bom počel/a 

 

14.  Šola naj bi nam pomagala 

___ da kritično razmišljam in sklepam 

___ da bolje poznavam samega sebe 

___ da dobim koristne spretnosti 

 

15.  Kadar kupujem obleke, želim, da  

___ izražajo mojo osebnost 

___ so dobro ukrojene in oblikovane 

___ so uporabne in udobne 
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16.  Občudujem učiteljico, ki  

___ ima realističen pogled na svet in je pripravljena pomagati 

___ je ustvarjalna in dinamična 

___ obvlada svoj predmet 

 

17.  Moja mnenja najpogosteje temeljijo na 

___ dejstvih ali opažanjih 

___ principih ali logiki 

___ slutnjah ali občutkih 

 

18.  Stvari razumem zato, ker  

___ zaznavam bistvo česa 

___ uporabljam svoje razmišljanje 

___ uporabljam zdrav razum 

 

19.  Prijatelji bi me opisali kot preveč  

___ občutljivega 

___ iznajdljivega, spretnega 

___ logičnega 

 

20.  Če se udeležujem kakšnega tekmovanja 

___ se sproti prilagajam situacijam 

___ sodelujem po občutku 

___ se držim vnaprej pripravljenega načrta 
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8.5 Učna priprava s fizično geoploščo 
 

  

Izvajalec (študent) Tadeja Nemanič 

Mentor-ica (OŠ/SŠ) Matej Pezdirc 

Datum 19.4.2018 

Ura 4. šolska ura 

Razred 6. a 

Šola OŠ Metlika 

Učna tema Geometrija 

Učni sklop Dolžina daljice, liki, kot 

Učna enota Merjenje dolžine daljice, kvadrat, lastnosti kota 

Specifični učni cilji  Cilj 1: ponovijo in utrdijo svoje znanje 

Učni pristop Kognitivni pristop 

Učne oblike Frontalna oblika, individualno delo 

Učne metode Metoda razgovora, prikazovanja 

Učna sredstva in 
pripomočki 

 geoplošča, elastike 

 geotrikotnik 

 delovni list 1 
 

Viri  Učni načrt 
(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageupl
oads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
) 

 Berk J. in ostali. Skrivnosti števil in oblik 6. Ljubljana: 
Rokus Klett. 2013 

 

Pregledna zgradba učne ure 

 

NAMEN/ 
CILJ 

STRATEGIJADOSE
GANJA 

NAČIN 
PREVERJ

ANJA 

METODE/ 
OBLIKE ČAS 

PRIPO 
MOČKI 

Uvod 

Predstavim 
geometrijski 
pripomoček 
kvadratno geoploščo 
5x5. S pomočjo 
geoplošče ponovimo 
pojme daljica, 
kvadrat, kot. 

Ustno 
preverjanje. 

Metoda 
razgovora, 
frontalna 
oblika. 

5 min 
Geoplošča, 

elastike. 

Cilj 1 

Učenci individualno 
rešujejo delovni list s 
pomočjo geoplošče. 
S tem ponovijo in 

Ustno 
preverjanje. 

Individualno 
delo, 

metoda 
raziskovanja

35 min 
Geoplošča, 

elastike, 
priloga 1. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
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utrdijo svoje znanje. 
Učitelj med tem 
spremlja delo  
učencev in jim 
pomaga pri 
morebitnih težavah. 

. 

Zaključek 

Učenci povzamejo, 
kaj so ugotovili s 
pomočjo geoplošče. 
Pripomočke 
pospravijo in se 
poslovijo. 

Ustno 
preverjanje. 

Frontalna 
oblika. 

5 min 
Geoplošča, 

elastike. 
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8.6 Učna priprava z virtualno geoploščo 
 

  

Izvajalec (študent) Tadeja Nemanič 

Mentor-ica (OŠ/SŠ) Matej Pezdirc 

Datum 20.4.2018 

Ura 5. šolska ura 

Razred 6. b 

Šola OŠ Metlika 

Učna tema Geometrija 

Učni sklop Ploščina 

Učna enota Ploščina kvadrata in pravokotnika 

Specifični učni cilji  Cilj 1: ponovijo in utrdijo svoje znanje 

Učni pristop Kognitivni pristop 

Učne oblike Frontalna oblika, individualno delo 

Učne metode Metoda razgovora, prikazovanja 

Učna sredstva in 
pripomočki 

 virtualna geoplošča 

 delovni list 2 
 

Viri  Učni načrt 
(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageupl
oads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
) 

 Berk J. in ostali. Skrivnosti števil in oblik 6. Ljubljana: 
Rokus Klett. 2013 

 Virtualna geoplošča 
(https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/) 

 

Pregledna zgradba učne ure 

 

NAMEN/ 
CILJ 

STRATEGIJADOSE
GANJA 

NAČIN 
PREVERJ

ANJA 

METODE/ 
OBLIKE ČAS 

PRIPO 
MOČKI 

Uvod 

Predstavim virtualno 
geoploščo 5x5. S 
pomočjo geoplošče 
ponovimo pojme 
ploščina kvadarata 
in pravokotnika. 

Ustno 
preverjanje. 

Metoda 
razgovora, 
frontalna 
oblika. 

5 min 
Računalnik, 

virtualna 
geoplošča 

Cilj 1 

Učenci individualno 
rešujejo delovni list s 
pomočjo virtualne 
geoplošče. S tem 
ponovijo in utrdijo 

Ustno 
preverjanje. 

Individualno 
delo, 

metoda 
raziskovanja

35 min 
Virtualna 

geoplošča, 
priloga 2. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
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svoje znanje. Učitelj 
med tem spremlja 
delo  učencev in jim 
pomaga pri 
morebitnih težavah. 

. 

Zaključek 

Učenci povzamejo, 
kaj so ugotovili s 
pomočjo geoplošče. 
Ugasnejo računalnike 
in se poslovijo. 

Ustno 
preverjanje. 

Frontalna 
oblika. 

5 min / 

 

 


