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UPORABA RA ČUNALNIKA PRI U ČENJU  MATEMATIKE V TRETJEM 

RAZREDU OSNOVNE ŠOLE  

IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu z naslovom Uporaba računalnika pri učenju matematike v tretjem 

razredu osnovne šole  je avtorica združila teoretična spoznanja s področja uporabe 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku oziroma v izobraževanju, 

motivacije pri pouku in ugotovitve praktičnega izvajanja v 3. razredu osnovne šole. 

 

V teoretičnem delu je opisana motivacija, predstavljena so motivacijska sredstva, 

informacijsko-komunikacijska tehnologija in pomembni vidiki le-te, avtorica se 

osredotoči predvsem na računalnik 

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, v katero je bilo vključenih 75 

učencev tretjih razredov devetletne osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice. Rezultati 

so bili  pridobljeni z anketnim vprašalnikom, ki so ga rešili učenci po končani uri, ki je 

potekala ob računalniku v računalniški učilnici.  

 

Z raziskavo je bilo dokazano, da vključevanje računalnika v pouk  na učence vpliva 

pozitivno in s tem posredno tudi na matematiko. Ena pomembnejših ugotovitev je 

bila, da učenci pri pouku radi delajo z računalnikom in bi radi bili v računalniški 

učilnici večkrat. Poleg tega je bilo iz rezultatov razvidno, da večina učencev raje dela 

naloge z računalnikom kot pa brez njega. Ne smemo pa pozabiti, da moramo 

učencem zagotoviti učenje v konkretnem okolju in jim s tem omogočiti, da sami 

raziskujejo matematiko. 

 

Klju čne besede: 

izobraževalna in komunikacijska tehnologija (IKT), 

računalnik, 

motivacija, 

matematika, 

izobraževalne igre. 
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USE OF COMPUTER IN TEACHING OF MATHEMATICS IN THE 

THIRD GRADE OF PRIMARY SCHOOL  

  

SUMMARY 

 In this thesis the author has combined theoretical facts of using ICT in lessons, 

motivation in lessons and findings of practical research carried out in a 3rd grade of 

primary school. 

The first part of the thesis is merely theoretical, describing the definition of motivation 

and means of motivation. The author was primarily interested in playing activities and 

computer activities within the lessons. In the following part of the thesis also 

traditional and educational games are introduced. The focus is mainly on those which 

are classified in the information and communication technology (ICT). 

The second part is empirical and shows results of a survey in which 75 3rd grade 

pupils of a nine-year primary school took part. The results are obtained by means of 

a questionnaire.  

This practical research has proved that including a computer in lessons affects the 

students (and, indirectly, mathematics) in a positive way. The author found that pupils 

in class enjoyed working with computers and would like to spend more time in the 

computer classroom. This is very positive because we are in an era of computer 

science and any contact with a computer can make learning and working easier in 

further education. 

 

Key words:  

information and communication technology (ICT), 

computer, 

motivation, 

mathematics, 

learning games 
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 UVOD 

 
 
V svetu  je brez informacijsko-komunikacijske tehnologije že težko živeti. Prodrla je 

na vsa področja človekovega delovanja. Pomaga nam pri delu z ogromnimi 

količinami podatkov, prihrani nam čas, hitro lahko dostopamo do informacij kjerkoli že 

smo, in nam tako lajša življenje in delo.  

Pravzaprav nas računalniki ter računalniško vodeni programi spremljajo skorajda že 

na vsakem koraku, zelo hitro so se uveljavili tudi v vzgojno-informacijskem sistemu.  

 

Računalnik se v šoli uporablja za vodenje in poslovanje šole, na svojem delovnem 

mestu ga uporabljajo skorajda že vsi zaposleni, uporablja pa se lahko tudi pri vseh 

šolskih predmetih.  Matematika v osnovni šoli ni izjema. Računalnik je pri pouku 

pomembno sredstvo za doseganje učnih ciljev  v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Da pa do tega pride, morajo biti učitelji usposobljeni za delo z računalnikom ter 

pripravljeni na to, da ga vključujejo v svoje delo. Pri pouku lahko učitelji uporabljajo 

računalnik samostojno za prikaz učne snovi ali za predstavitev računalniških 

programov, ki jih kasneje učenci samostojno uporabljajo, da osvojijo novo snov, 

utrdijo znanje ali znanje preverijo.  

 

Delo z računalnikom je zelo zanimivo, z njim se razvije tudi pozitivna učna klima, saj 

razbije monotonost in s tem vpliva na razgibanost pouka, ter tako poveča 

motiviranost za delo. 

 

Motivacija je zelo pomembna, tako pri otrocih kot pri odraslih. Človek se je pripravljen 

učiti v najrazličnejših situacijah, tudi v izrazito neugodnih, če je  le pravilno motiviran. 

Za delo so potrebne določene sposobnosti, od le-teh pa je motivacija  celo 

pomembnejša, saj so sposobnosti le možnosti za učenje, medtem ko motivi te 

možnosti uresničijo. Tako je za mnoge neuspehe krivo ravno pomanjkanje motivacije 

in ne sposobnosti (Potokar, Jereb, 2003). 

 

V prvi polovici diplomskega dela so opisani teoretični vidiki uporabe računalnika pri 

pouku v osnovni šoli. Najprej sem se posvetila pojmu motivacija in ovrednotila njen 

pomen v povezavi z učenjem, poukom matematike in različnimi aktivnostmi učencev.  
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V naslednjem poglavju je razložen pojem informacijsko-komunikacijske tehnologije in 

značilnosti le-te v navezavi na izobraževanje. Zadnje poglavje teoretičnega dela 

opredeljuje okoliščine, način ter prednosti in slabosti uporabe računalnika pri pouku. 

V empiričnem delu je analiziran odnos učencev osnovne šole do dela z računalnikom 

pri pouku. V raziskavo je bilo vključenih 75 učencev tretjih razredov osnovne šole 

Toneta Čufarja Jesenice. Rezultate sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, 

ki so ga učenci rešili takoj po izvedeni učni uri. Izvedbo učne ure sem podrobno 

predstavila v poglavju potek dela in analiza rezultatov.  V povzetku empiričnega dela 

sem rezultate predstavila z opisno analizo in s pomočjo grafikonov predstavila svoje 

ugotovitve glede na zastavljene hipoteze. Anketni vprašalnik in učna priprava ure, ki 

sem jo izvedla, sta vključena v prilogah. 
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 1 MOTIVACIJA 
 

»Beseda motivacija izhaja iz latinske besede movere, kar  pomeni gibati se. 

Motivacija povzroča in usmerja naša dejanja. Je eden pomembnih dejavnikov, ki 

vplivajo na to, da ljudje s približno enakimi sposobnostmi ne dosegajo približno 

enakih ciljev.« (Kompare, 2002, 189).  

 

Eden izmed najpomembnejših psiholoških procesov je motivacija. Motivacija usmerja 

in uravnava človekove aktivnosti k cilju oziroma zadovoljitvi potrebe, ki je izvor 

motivacije. Brez ustreznega motiviranega obnašanja ali notranjega stanja, ki usmerja 

in vzdržuje vedenje ne moremo uresničiti motivov. V učenje pa vodi učna motivacija. 

Ta obsega vse, kar daje pobude za učenje in mu določa trajanje ter kakovost. Pojavi 

pa se kot rezultat sovpadanja trajnejših osebnostnih potez in značilnosti učne 

situacije. Opredelimo jo lahko kot učenčevo težnjo po iskanju akademskih aktivnosti, 

ki so smiselne in vredne truda (Marentič  Požarnik, 1980). 

 

 1. 1 Izvora in vir motivacije 
 

Poznamo dve vrsti motivacije, notranjo in zunanjo. Oba izvora se napajata v 

motivacijskih spodbudah, te pa predstavljajo vir motivacije.  

Za zunanjo motivacijo so značilne motivacijske spodbude, ki izvirajo iz okolja, so 

posredne, uporablja jih nekdo od zunaj (učitelj, starši, sošolci...), da bi z njimi 

motivirali posameznika. Tak posameznik deluje samo zaradi zunanjih posledic (graje, 

pohvale, nagrade, preverjanja in ocenjevanja, kazni...), sama aktivnost ga ne zanima. 

Motiviran je samo zaradi cilja, ta cilj je zanj pomembnejši od procesa, vir podkrepitve 

pa prihaja od zunaj. Pogosto zunanja motivacija ni trajna saj ob odsotnosti vira 

zunanje podkrepitve posameznik preneha z dejavnostjo (prav tam). Pri notranji 

motivaciji pa je ravno obratno saj vir za motivacijo ne prihaja več od zunaj pač pa od 

znotraj. Ta motivacija je prirojena in naravno nagnjena k razvoju naših notranjih 

sposobnosti prek učenja, za katerega ni potrebna zunanja spodbuda. Tak 

posameznik, ki je notranje naravnan, se ne oklepa zunanjih ciljev, kot so nagrade, 

dobre ocene... zanj so značilne notranje motivacijske spodbude (lastni interesi, 

radovednost, pozitivna samopodoba, vzburjenje, potreba po povezanosti, 
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samoodločanje...), ki neposredno spodbudijo motivacijski proces. Cilj delovanja je v 

dejavnosti sami, vir podkrepitve je v človeku samem, proces pa je pomembnejši od 

rezultata (Marentič-Požarnik, 2000). 

 

 1. 2 Odnos med zunanjo in notranjo motivacijo  
 

Pri tem odnosu je potrebno poudariti, da lahko zunanje nagrade bistveno zmanjšajo 

notranjo motivacijo. Njihov negativni učinek se pokaže predvsem, kadar so (Marentič-

Požarnik, 2002):  

• vnaprej pričakovane,  

• uporabljene pri nalogah, ki so zanimive in privlačne same po sebi,  

• kadar so nagrade deležni le tisti učenci z najboljšimi rezultati in  

• kadar so uporabljene pri mlajših učencih, ki so že notranje motivirani.  

 

Ključ do rezultata in kakovostnega procesa je zato notranja motivacija, ki pa žal ne 

navdihuje vseh učencev. Take učence, ki niso notranje motivirani pa premišljeno 

spodbudimo z zunanjimi motivacijskimi sredstvi. Zunanje nagrade so primerno 

uporabljene takrat, kadar se učenci ne čutijo kos učni snovi, ob pomanjkanju interesa 

za učno situacijo pa tudi takrat, kadar učno snov, morda zaradi zahtevnosti ali 

abstraktnosti ali katerega drugega razloga le-to dojemajo kot monotono. Uporaba 

zunanjih nagrad pa je lahko škodljiva in lahko zaduši pristni interes kadar je učenec 

že notranje motiviran. Zunanja motivacija pa prehaja v notranjo motivacijo v primeru, 

ko pozitivne zunanje spodbude pomagajo ugotoviti, da je snov zanimiva in da v njej 

učenci lahko odkrijejo interes (Marentič-Požarnik, 2000). 

Zunanje spodbude imajo lahko negativen vpliv, če so uporabljene napačno. 

Uporabljene pa so lahko tudi v pozitivnem smislu in s tem spodbudimo ali okrepimo 

notranjo učno motivacijo (Marentič-Požarnik, 2000). Eden najpomembnejših 

pedagoških in psiholoških problemov je motivirati učenca. Razlike v uspehu učencev 

velikokrat pripisujemo ravno razlikam v motivaciji. Le-ti učenci imajo sicer enake 

sposobnosti, deležni so istega pouka in živijo v podobnih okoliščinah (Furlan, 1972). 
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 1. 3 Učna motivacija 
 

Juriševičeva in Razdevšek-Pučkova (2006) učno motivacijo pojmujeta ožje od 

motivacije kot splošnega psihološkega konstrukta, ki je značilen za celotno 

psihofizično udejstvovanje. Izhajata iz predpostavke, da je: „Učna motivacija 

specifična vrsta motivacije, ki se manifestira na področju (šolskega) učenja. V obliki 

različnih motivacijskih sestavin (npr. interesi, atribucije, samopodoba, cilji) 

energetizira učni proces tako, da ga najprej aktivira, nato pa usmerja do učnega 

cilja.“ (Juriševič, Razdevšek-Pučko, 2006, 75). 

 

Učna motivacija je po prepričanju Wosnitze in Nennigerja (2001, povzeto po: 

Juriševič, 2005 ) nekakšen „proizvod“ pravega socialnega sistema pri katerem so v 

ospredju odnosi med tremi elementi učnega okolja: med učiteljem, učencem in 

oddelkom kot skupino učencev, ki so učenčevi sošolci (slika 1). Ti elementi 

predstavljajo šest deskriptorjev učnega okolja, ki skupaj pogojujejo, sooblikujejo 

oziroma spodbujajo motivacijo učenca za učenje (Juriševič, 2005): 

• učitelj, s svojo povezovalno vlogo med učenjem učencev in poučevanjem 

(tako v smislu vsebin, učnih nalog in metod poučevanja kot tudi povezovanja 

transparentnosti učnih ciljev in učnih vsebin), 

• učenec, pri katerem je pomemben občutek samostojnosti v vseh obdobjih 

učenja, 

• razred oziroma oddelek, ki na podlagi različnih vrst interakcij oblikuje učno 

klimo oziroma vzdušje, 

• presek učenec – učitelj, v katerem gre za brezpogojno sprejemanje učenca, 

ob tem pa tudi za postavljanje učnih zahtev v skladu z učenčevimi 

zmožnostmi, 

• presek učenec – oddelek, ki na podlagi učenčeve zaznave socialne spretnosti 

uravnava stopnjo učenčeve samostojnosti pri učenju, 

• presek oddelek – učitelj je tako kot presek učenec – učitelj motivacijsko in 

dosežkovno naravnan, vendar s to razliko, da po principu povratne zanke 

vpliva na razredno klimo. 
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Slika 1: Področja socialnega sistema učne motivacije (Wosnitza in Nenniger 2001, 
povzeto po Juriševič, 2005). 

 

 

 1.  3. 1 Motivacijska sredstva in strategije pri pouku matem atike  
 

Motivacijska sredstva in strategije so: 

• mapa učenčevih izdelkov, 

• igralna dejavnost – didaktična igra, 

• računalnik kot motivacija, 

• svetovni splet, spletne strani. 

1. 3. 1. 1 Mapa učenčevih izdelkov 

 
Mapa je učna metoda, ki omogoča pridobivanje, preverjanje in ocenjevanje znanja. Z 

izdelovanjem le-te učenec nadzoruje učni proces, spremlja svoje delo, ga vrednoti ter 

si zastavlja cilje. S tem, ko vse to počne, postane aktivni načrtovalec, izvrševalec in 

ocenjevalec svojega učenja in le pasivni spremljevalec pouka. Tako prevzema 

odgovornost za svoj proces učenja, spoznava lastne sposobnosti, izdeluje in izbira 

izdelke, na katere je lahko ponosen. Samo oblikovanje mape spodbuja različne vire  

notranje motivacij, znanje, ki ga pridobi s samim izdelovanjem, pa postane trajna 

vrednota in kvaliteta posameznika (Kunčič, 2005). 
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1. 3. 1. 2 Igralna dejavnost – didakti čna igra 

Najmlajši učenci so zelo povezani z igro, z njo lahko zadovoljujejo svoje socialne in 

naravne potrebe. Do nalog, ki so povezane z igro se otroci obnašajo drugače, kot pa 

do tistih zastavljenih na šolski način. V naloge, ki so zastavljene preko igre učenci 

vložijo notranji napor in z dejavnostjo doživljajo notranje zadovoljstvo, ko preizkušajo 

samega sebe. Zato v igri učenci navadno vztrajajo dalj časa (Adamič, 1989).  Za 

namerno uresničevanja vzgojno-izobraževalnih nalog uporabljamo tako imenovane 

didaktične igre. Le-te so primerne tako za predšolske kot tudi za šolske otroke in 

predstavljajo nekakšno povezavo med učnim programom ter otrokovimi potrebami, 

interesi in zmožnostmi. Učenje skozi igro otroka motivira, in mu je v veselje, saj 

spodbuja spontano in čustveno pripravljenost. Z didaktično igro izzovemo aktivnost, 

ki se nam zdi potrebna za razvoj otroka. Ob uporabi takih iger moramo upoštevati 

tudi otrokov tekmovalni značaj. Zagotovo nima velikega pomena igra, pri kateri že v 

naprej poznamo poraženca in zmagovalca. Ravno zato je potrebno veliko čuta za 

izbiro igre in udeležencev v njej. V igri ne gre samo za doseganje intelektualnih 

učinkov, pač pa za uveljavljanje ustreznih socialnih odnosov in razvijanje pozitivnih 

osebnostnih značilnosti. Strokovnjaki poudarjajo, da mora pomen igre poznati le 

učitelj, le-tega se učenci med igro ne zavedajo, niti ni to njihov bistveni cilj 

(Marjanovič-Umek, 1991). 

 

Že v poznih 80-ih letih so rezultati raziskav povezanih z didaktično igro pokazali 

(Bognar, 1987): 

• pomnjenje in učenje dejstev je enako z igro kot pri uporabi besedila ali razlage 

(s posameznimi raziskavami so ugotovili, da je igra vseeno učinkovitejša), 

• igra povečuje motivacijo, interes, izziva večjo pozornost in naredi učenje 

zanimivejše kakor z drugimi metodami, 

• igre lahko uporabimo z učenci različnih starosti in sposobnosti,… 

 

 

 

Tudi Furlan (prav tam) navaja nekatere prednosti igre kot učne metode: 

• čustveni odnos učencev do igre je pozitivnejši kakor do resnejšega 

učenja, 
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• aktivnost učencev je pri igri večja kakor pri drugih oblikah učenja, 

• pri igranju se učenci manj utrudijo kot pri resnem delu. 

 

Didaktična igra vsebuje: 

• nalogo , ki je najosnovnejši element didaktične igre in njen bistveni sestavni 

del (ta zahteva urjenje ter razvija določene fizične in psihične funkcije, lastnosti 

in sposobnosti), 

• vsebino, ki daje reševanju določen čar, privlačnost in zanimivost, 

• pravila, ki urejajo potek didaktičnih iger (upoštevanje pravil vzbuja v otrocih 

neko posebno zadovoljstvo, vendar morajo biti prilagojena otrokovim 

zmožnostim in biti ravno prav zahtevna) (Kastelec, 1997). 

 

1. 3. 1. 3 Računalnik kot motivacija 

 
Pri otroku se z uporabo računalnika sproščajo različni notranji procesi, kot so 

motivacija, interes ter odnos do dela. Računalnik je zelo dober motivator in ga lahko 

vpeljujemo v faze pouka od usvajanja novih vsebin, preverjanja predznanja, 

utrjevanja in poglabljanja znanja do preverjanja znanja (Mori 2004).  

Računalniški programi spodbujajo učence, da vadijo računanje tudi doma. Hitrost pri 

računanju jim pri računalniških programih pomaga k večjemu uspehu. Skozi uporabo 

programov se učeni naučijo spremljati in ocenjevati svoj lastni napredek. 

Računalniške programe lahko uporabljamo tudi pri dopolnilnem pouku. Manj 

motivirani učenci na ta način pridobijo več veselja do računanja in matematike 

nasploh. Ob dogovoru s starši lahko učenci (predvsem slabši) rešujejo naloge na 

računalniku tudi doma, saj večino učencev zanimivi programi zelo pritegnejo in si z 

njimi lahko zelo izboljšajo svoje znanje (Vidmar 2001). 
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1. 3. 1. 3. 1 Računalniške igre 
 

 
Velik del računalniške programske opreme predstavljajo igre. V igre so računalniki 

vnesli svojstvene nove možnosti v pozitivnem in negativnem smislu (Gerlič, 2000). 

Preden otroku podamo neko izobraževalno igro moramo preveriti več stvari: kakšna 

je njena motivacijska in izobraževalna vrednost, ali vsebuje elemente nasilja, kakšne 

fizične spretnosti zahteva od učenca, saj v primeru da učenec igri ni kos, lahko pri 

njem pride do frustracije namesto motivacije (Roblyer, 2003). 

 

Učenci se lahko z uporabo računalniških programov in zgoščenk preko igre učijo, 

utrjujejo ali ponavljajo učno snov. Programi vsebujejo igre s katerimi v učencu 

vzbujajo radovednost in zanos. Večinoma so sestavljeni tako, da imajo učenci 

številne poizkuse, napačni odgovori ne prinašajo kazni, s tem pa pri učencu izničujejo 

strah pred neuspehom. Med reševanjem učencu nudijo tudi pomoč in jih vodijo skozi 

nalogo. Spodbujajo zadovoljstvo, ki ga občutijo učenci, ko uspešno zaključijo igro.  S 

tem pomagajo, da učenec gradi zaupanje v lastne zmožnosti. Med učenci pa 

obstajajo razlike v osnovnem računalniškem znanju zato se tu pojavlja potreba po 

diferenciaciji. V primeru, da imajo učenci enak program doma, potem uporaba tega 

programa v šoli ne bi služila svojemu namenu. Za pouk v računalniški učilnici mora 

biti učitelj zelo dobro pripravljen, tak pouk pa zahteva tudi določene didaktične 

prilagoditve. Računalniški programi in zgoščenke so motivacijska sredstva nove 

generacije (Kunčič, 2005). 

 

Računalniške igre pa Bramble, Mason, Roblyerjeva in drugi (v Gerlič, 2000) delijo v 

dve skupini, tradicionalne igre in izobraževalne igre. To delitev Gerlič (2000) deli še 

podrobneje, kot kaže spodnja slika (slika 2). 
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Slika 2: Vrste računalniških iger (Gerlič 2000, str. 137). 
 

Tradicionalne igre  so narejene predvsem za zabavo in pogosto od igralca zahtevajo 

koncentracijo. V izobraževalni proces jih največkrat vključujejo, da učenci prek njih 

spoznajo strojno in programsko opremo (vzbuditev začetnega zanimanja za delo z 

računalnikom, obvladanje tipkovnice ali miške...), se pravi kot uvod v resnejše delo z 

računalnikom ali pa zgolj za razvedrilo. Nekateri učitelji pa jih vključujejo kot element 

nagrade za dosežene rezultate pri izobraževalnem procesu z računalnikom. Taka 

nagrada pa ima lahko tudi negativne posledice, saj lahko pripelje do tega, da učenci 

hitijo skozi učno snov. Tradicionalne igre delimo v štiri značilne skupine, in sicer: 

• arkadne igre, 

• pustolovske igre, 

• strateške igre, 

• simulatorje. 
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Izobraževalne igre pa so namenjene predvsem vzgojni in izobraževalni uporabi 

računalnika v šoli. Glavna razlika med tradicionalnimi in izobraževalnimi igrami je v 

njihovem namenu: pri izobraževalnih ni cilj zabava, pač pa pridobivanje novih znanj, 

veščin in spretnosti. V tabeli 1 si lahko ogledamo bistvene razlike med tema dvema 

vrstama iger (Gerlič, 2000). 

 

Gerlič (2000) deli izobraževalne igre na tri skupine, in sicer: 

• tradicionalne izobraževalne igre, 

• igre urjenja, 

• igre za miselni razvoj. 

Tabela 1: Vrste računalniških iger (Gerlič 2000 str. 137). 
 

Tradicionalne igre Izobraževalne igre 

Izdelane predvsem za zabavo. 

 

Izdelane predvsem za izobraževanje. 

Vsebujejo elemente zabave, toda zabava 

ni na prvem mestu. 

Vodilno vlogo ima računalnik; čas trajanja 

in sekvence aktivnosti so pod njegovo 

kontrolo. 

Učenec ima ali pa tudi nima kontrole nad 

časom in sekvencami dogodkov, vse je 

odvisno od izobraževalnih ciljev. 

Osnovna strategija je običajno enostavna.  

Pomembno je, da je igralec sposoben 

doumeti strategijo v najkrajšem času. 

V ospredju je uporaba intelektualnih 

spretnosti in ne le mehanično odkrivanje 

strategij in dogodkov v igri. 

Igralec dobi povratno informacijo v igri takoj 

oz. sproti. 

Učenec dobi povratno informacijo takoj oz. 

sproti. 

Vizualni vtis je navadno zelo dodelan, in to 

na področju grafike, barv, računalniške 

animacije in zvočnih efektov zaradi čim 

večje zabavne vrednosti igre. 

Računalniška grafika in zvok sta vključena 

zaradi večjega učnega efekta. 

Igralec dobi takojšen občutek uspeha ali 

neuspeha. 

Učenec navadno doživi oz. doseže učni 

uspeh na koncu uspešnega dela oz. igre.  

Usmerjene k poudarjanju napetosti, 

koncentracije in k zapletenim situacijam. 

Ne gre za poudarjanje napetosti. 
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Tradicionalne ra čunalniške izobraževalne igre imajo večino lastnosti arkadnih in 

pustolovskih iger, le da je cilj iger usvajanje vzgojnih ali izobraževalnih vsebin. 

Ponavadi so opremljene z izvrstno grafiko, zvočnimi efekti in barvami. Pri nas je takih 

iger premalo (prav tam). 

Eden od primerov tradicionalne izobraževalne igre je ameriška igra Donald Duck 

(Racman Jaka), katere glavna poanta je, da brez dela ni igrače. Racman Jaka mora 

delati (delo v trgovini z igračami, raztovarjanje sadja, delo na letališču in delo na 

železnici), da lahko svojim nečakom opremi hišo z igračami. Ko zasluži dovolj 

denarja se lahko odpravi v tri različne trgovine kjer lahko kupuje igrače; pri tem pa 

more znati uporabljati denar (način kupovanja, plačevanja, menjave denarja za 

drobiž). Opisani primer tradicionalne izobraževalne igre je pomemben z vidika 

osvajanja vzgojnih vsebin, v tem primeru življenjskih načel – kultura dela, olika, 

varčevanje, ekonomika. 

 

Igre urjenja  so izobraževalne igre pri katerih je učencem omogočena vaja in 

utrjevanje določene izobraževalne vsebine tako, da jim je to čim manj neprijetno in 

dolgočasno. Motivacija  za učenje oziroma vajo in utrjevanje (na primer matematičnih 

dejstev in pravil, pravilnega črkovanja, slovničnih pravil, pisanje besed v tujem 

jeziku...) lahko tudi narašča s primerno strategijo prepletanja igre in učenja. Iger 

urjenja je kar veliko, zelo veliko pa jih je vezanih na razredno stopnjo (pridobivanje 

spretnosti v prepoznavanju črk, številk, besed, utrjevanja pisanja, računanja in 

branja...) (prav tam). 

Igra urjenja je lahko igra lovljenja rib iz morja v akvarij, pri kateri je cilj učenje štetja, 

učenec pa mora v morju uloviti točno določeno število rib, ki jih kasneje spusti v svoj 

akvarij (prav tam). 

 

Igre za miselni razvoj  pa nudijo učencu specifičen način spoznavanja, saj s svojo 

strukturo, vsebino in pravili spodbujajo različne intelektualne operacije. Med značilne 

igre te vrste spadajo razvrščanke, urejanke, prirejanke in posnemanke.  

Razvrščanke so igre, pri katerih igralci lahko razvrščajo elemente v množice kakih 

predmetov, simbolov ali dogodkov v dve ali več podmnožic na osnovi opredeljene 

ekvivalenčne relacije. Lahko pa tudi iščejo pravilno razvrstitev predmetov glede na že 

vnaprej podano razvrstitev le-teh. 
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Urejanke so igre, ki temeljijo na urejenosti: »´A´ je glede na lastnost ´p´ večji od ´B´«. 

Predmete in pojave v igrah je mogoče urejati glede na različne količine, kot so npr. 

dimenzije predmetov, njihova prostornina, barva, masa, prevodnost itd (prav tam).  

 

1. 3. 1. 4 Svetovni splet, spletne strani 

 
Svetovni splet s spletnimi stranmi je nov učni medij s katerim lahko pridobivamo 

najrazličnejše informacije. Na žalost je spletnih strani z matematičnimi vsebinami zelo 

malo v slovenskem jeziku, velja pa omeniti projekt E-um, ki z več kot 1100 

elektronskimi učnimi gradivi pokriva celotno snov matematike v osnovni šoli, gimnaziji 

ter del vsebin naravoslovnih predmetnih področij.  Jasna in motivacijska sredstva so 

namenjena za samostojno delo dijakov in učencev, tako doma kot v šoli (Kunčič, 

2005). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Barbara Letonja, diplomsko delo 

 - 19 -  

2 KAJ JE INFORMACIJSKO-

KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA? 
 

Pod pojmom IKT že dolgo ne pojmujemo samo računalnikov samih pač pa tudi 

računalniška omrežja in multimedijske pripomočke, ki nam omogočajo vključevanje 

žive slike in zvoka na interaktiven način. Ravno ta tehnologija nam ponuja nove 

načine dela in skupnega življenja.  Informacijsko družbo lahko pojmujemo kot učečo 

se družbo, kjer je temeljni proces učno–vzgojni proces (Rajkovič, Urbančič, 

Florjančič, 1998). 

 

Informacijsko komunikacijsko tehnologijo lahko smatramo kot skupno uporabo 

računalniške strojne (hardware) in programske opreme (software) ter pripomočkov in 

programske opreme za komuniciranje (communications equipment) z namenom 

oskrbeti posameznike in organizacije s potrebnimi informacijami, ki jih potrebujejo za 

svoje uspešno in učinkovito delo (Zorkoczy, 1987, povzeto po Wechterbach, 1993). 

 

 

 2. 1 IKT v izobraževanju 
 

V obdobje začetkov uvajanja računalnika v šole sodi prepričanje, da bo računalnik 

tisto čudežno sredstvo, ki bo v razmerah množičnega pouka omogočilo učni proces 

prilagoditi individualnim razlikam med učenci v sposobnostih, predizobrazbi, 

interesih... IKT razvija znanja in spretnosti, ki se navezujejo na moderne tehnološke 

procese ter na kasnejše vključevanje v delo (Gerlić, 2000). Pomembno je, da se 

učenci zato že zgodaj seznanijo z IKT in njegovim delovanjem. Računalnik se je kot 

didaktični pedagoški pripomoček v  osnovni šoli uveljavil šele z devetletko, čeprav 

Gerlič (2000) meni, da so bila pričakovanja veliko večja, kot se je pozneje pokazalo v 

praksi. Emans (2008, povzeto po Sulič, Škrabar) meni, da uporabe računalnika ni več 

moč prezreti. Vključitev računalnika v proces poučevanja lahko izboljša pogled na 

informacijsko-komunikacijsko znanje pri otrocih ter omogoča učenje pri posameznih 

predmetih. 
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Pouk že od nekdaj združuje vrsto dejavnikov, ki medsebojno povezani in soodvisni 

omogočajo boljšo realizacijo ciljev izobraževanja. Na začetku so bili to učitelj, učenec 

in učna snov. To didaktično trojico so ponazarjali v obliki trikotnika, ki je pojasnjeval 

medsebojne funkcionalne odnose (Blažič, 1993).  

 

Uporaba IKT v izobraževanju je v zadnjem desetletju ena ključnih prioritet evropskih 

držav, vendar pa je (bil) razvoj neenakomeren. Med državami so razlike v »e-

zrelosti« (o tem govorimo takrat, ko organizacije strateško in učinkovito uvedejo 

uporabo IKT z namenom izboljšanja izobraževalnega uspeha). Znotraj nekaterih 

držav je IKT vključen v šolski učni načrt, te države izkazujejo visok nivo uspešne in 

primarne rabe IKT pri podpori poučevanja in pri učenju različnih predmetnih področij. 

Spet v drugih državah pa so šole še v zgodnji fazi uvajanja informacijsko-

komunikacijske tehnologije, kar se sicer kaže z izboljšanjem učnega procesa in 

uvajanjem IKT v poučevanje, vendar pri učenju in poučevanju še ni večjih napredkov. 

Le-ta napredek pa ne more biti dosežen brez znatnega vlaganja v IKT (Brečko, 

Vehovar, 2008). 

 

V slovenskem izobraževalnem sistemu računalnik oziroma IKT že imata svoje mesto.  

Da pa šole lahko sploh vključujejo IKT v pouk morajo imeti ustrezno programsko in 

strojno opremo.  Gerlič (2010) je z eno od svojih raziskav odkril, da je na osnovnih 

šolah Slovenije največ stacionarnih osebnih računalnikov. Število računalnikov pa se 

je tudi drastično povečalo, leta 1985 je bilo v šolah 1079 računalnikov, kar pomeni 1,2 

računalnika na šolo in 215 učencev na računalnik v povprečju. Leta 2009 pa je bilo 

na slovenskih šolah 16.691 računalnikov, kar pomeni 51,4 računalnikov na šolo in 8,4 

učencev na računalnik. 

Osnovne šole imajo, oziroma uporabljajo v večini programsko opremo, ki jo dobijo z 

brezplačnimi programi.  Za slovenščino je na razpolago največ programske opreme 

za učenje in poučevanje (v prvem triletju), sledita pa matematika in spoznavanje 

okolja (Gerlič, 2010). 

 

Smo v času, ko šole morajo slediti novim tehnologijam. Vloga učenca se spreminja, 

saj prehaja iz pasivne v aktivno obliko in pri tem uporablja vse načine učenja. 

Spreminja se tudi vloga učitelja, saj prehaja iz prenašalca znanja na usmerjevalca in 

koordinatorja izobraževanja. »Vseživljenjsko učenje (od zgodnjega otroštva do 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Barbara Letonja, diplomsko delo 

 - 21 -  

poznega zrelega obdobja) postaja realnost vsakega posameznika (Šček Prebil, 

2010). 

  

RS skrbi za uvajanje IKT v pouk matematike v osnovni in srednji šoli ter vzpodbuja 

uporabo IKT pri poučevanju in učenju matematike z naslednjimi cilji 

(http://www2.arnes.si/~ljzss128/):  

• dosegati učinkovitejše poučevanje in učenje matematike, 

• dosegati učinkoviteje komuniciranje in sodelovanje pri poučevanju in učenju 

matematike med učenci/dijaki ter med učenci/dijaki in učiteljem, 

• razvijati večjo samostojnost in ustvarjalnost učencev/dijakov pri učenju 

matematike ter njihovo odgovornost za lastno znanje, 

• razvijati zmožnost uporabe IKT pri učenju in uporabi matematike, 

• razvijati spoštovanje intelektualne lastnine. 
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 3 UPORABA RAČUNALNIKA PRI POUKU 
 

Tehnologija  se razvija izredno hitro, med vso tehnologijo pa je v središču našega 

življenja prav računalniška tehnologija, le-ta pa se pojavlja na vseh področjih našega 

življenja. Vse večjo vlogo pa predstavlja tudi v izobraževanju. Učne priprave, delovni 

listi, preizkusi znanja in druge didaktične pripomočke učitelji napišejo s pomočjo 

računalnika.  

Računalniki so že vsepovsod, imamo jih tudi že v šolah, oziroma razredih in le-te 

imajo možnost uporabljati tudi učenci. 

Nove oblike dela, novi načini, sredstvo za motivacijo, vse to nam nudijo računalniki  

(Vidmar 2001). 

 

Preden začnemo z delom na računalniku moramo učence pripraviti na delo z njim. 

Zmotno je misliti, da bo delo s strojem oziroma računalnikom za otroke prezahtevno, 

saj otroci ne poznajo strahu pri delu z računalnikom. Računalniško miško in 

tipkovnico brez strahu začnejo uporabljati takoj, ko ju zagledajo in preizkušajo njuno 

delovanje. Na začetku je dobro da se otroci oziroma učenci usedejo za že prižgan 

računalnik in že v naprej prižgan program, katerega bodo uporabljali oziroma naj bo 

le-ta nastavljen kot bližnjica na namizju. Učenci na začetku še sledijo navodilom 

učitelja, ko pa so že malo bolj spretni, lahko program odprejo tudi preko menija Start. 

Učencem ne razlagamo teorije in vsebin, če pa naletimo na problem ga skupaj tudi 

rešimo (http://www2.arnes.si/~sopmdobe/rinpouk.htm 5.5.2010). 

 

Po Florjančiču (1996) delimo učenje dela z računalnikom na splošno znana učna 

načela didaktike. Poudarila bi predvsem tista, ki so za delo z računalnikom najbolj 

pomembna. To so: zavestna aktivnost učenca, nazornost, postopnost, sistematičnost 

in raba slovenskega jezika. 

Pri pripravi in pri izvajanju pouka se moramo izogibati odvečnemu učenju in 

predavanju o računalniku in se držati pravila, da učenec čim prej sede za računalnik 

saj le s praktičnim delom in zavestno aktivnostjo maksimalno aktiviramo motivacijsko 

moč. Za razlago določenih pojmov in ukazov pri uporabi programa so dobrodošle 

stenske slike ali modeli, ki pomagajo zagotavljati nazornost. Poskrbeti moramo tudi 

za to, da pridobivanje znanja ni prehitro, temveč postopno ter da zagotovimo 
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sistematičnost s pomočjo ločevanja temeljnih informacij od obrobnih. Kljub pogosto 

uveljavljenim tujkam v računalništvu, skrbimo za jezikovno kulturo in kadar se le da 

pri pouku uporabljamo slovenske računalniške izraze in ne popačenk (prav tam). 

 

Poleg vsega tega je pomembna tudi računalniška pismenost, ki še zmeraj ni 

popolnoma enoznačna, se pa njen opis bistri. Danes je že popolnoma jasno, da gre 

za uporabo računalnika kot orodja oziroma pripomočka na različnih področjih 

človekovega dela. Ravno zaradi tako velikega števila različnih področij je težko 

postaviti definicijo.  Na to, da pojem tako težko opredelimo, vpliva tudi zelo hitro 

spreminjanje računalniške opreme (Florjančič, 1996). 

Ko je računalnik vstopil v osnovne šole je prevladovala ideja, da naj bi se na njem 

učenci učili programiranja. V svetu je splošno veljavno spoznanje in priporočilo, da 

naj računalnik v osnovnih šolah služi kot pripomoček za učno delo (prav tam).  

 

Gerlič (2000) pravi, da računalnik lahko pri pouku nastopa kot učno sredstvo ali 

pripomoček, ki se ga uporablja na vseh ali pa samo na nekaterih stopnjah učnega 

procesa. Računalnik je vključen v regulacijski tok poučevanja (slika 3), če se ga 

uporablja na vseh stopnjah učnega procesa. To pomeni, da je vključen od 

pripravljanja učencev za učno delo, obdelovanja novih vsebin, vaj, ponavljanja in 

preverjanja do odločanja o nadaljnjem poteku dela itd. 

 

 

Slika 3: Uporaba računalnika na vseh stopnjah izobraževalnega procesa (Gerlič 
2000, str. 131). 

 

V drugem primeru pa je računalnik vključen le na posamezne stopnje učnega 

procesa, uporablja se ga na primer pri vajah, preverjanju, ponavljanju, v podajanju 

nove snovi v posameznem učnem koraku ali celoti le-teh. 
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 3. 1 Računalnik kot u čiteljevo orodje za delo 
 

Učitelj veliko dela opravi na računalniku, saj brez njega praktično ne more.  Vloga 

računalnika v šolskem prostoru je široka in igra pomembno vlogo v izobraževanju. 

 

S pomočjo računalnika lahko učitelj opravlja naslednje naloge: 

• načrtuje učni proces: 

◦ izdelava dnevne priprave na pouk, 

◦ izdelava tedenske priprave na pouk, 

◦ izdelava letne priprave na pouk. 

• sodeluje s starši: 

◦ izdelovanje spletnih strani, 

◦ pisanje vabil, obvestil..., 

◦ priprava predavanj (roditeljskih sestankov) s predstavitvami. 

• opravlja administrativna dela: 

◦ izpolnjevanje obrazcev za v redovalnico (v pripravljene ali samostojno 

izdelane predloge), 

◦ izpolnjevanje obrazcev za v spričevalo (v pripravljene ali samostojno 

izdelane predloge), 

◦ vodenje dokumentacije (zapiski, obvestila, seznami učencev, vabila...), 

◦ vodenje oddelčne statistike (računanje prisotnosti pri pouku in ostalih 

dejavnostih, računanje realizacije učnih ur...). 

• izvaja učni proces: 

◦ učitelj uporablja računalnik kot medij za posredovanje informacij, 

◦ učenci uporabljajo računalnik za izvajanje danih nalog. 

• izdeluje didaktični material 

◦ izdelovanje tiskanega materiala, ki ga kasneje uporabi kot delovne liste, 

ponazorila... 

Seveda pa mora učitelj imeti spretnosti, ki so potrebne za delo z računalnikom. Učitelj 

mora poleg obsežnega didaktičnega znanja obvladati tudi nekatere veščine dela z 

računalniškimi programi. Te si pridobi na različnih izobraževalnih seminarjih, lahko pa 
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izbere tudi daljšo pot, in sicer prek priročnika, ki ga ima vsak program. Svoje znanje 

ohranja in nadgrajuje  tudi z vztrajnim delom s programi, ki jih uporablja.  

Spodaj je naštetih nekaj spretnosti, ki jih mora učitelj obvladati za izvajanje nekaterih 

zgoraj naštetih nalog: 

• delo z urejevalnikom besedil (na primer Word, OpenOffice...), ki omogoča 

pisanje, oblikovanje besedil in urejanje, vnašanje tabel, slikovnega gradiva, 

datotek, matematičnih enačb..., 

• delo s programi za predstavitve (na primer PowerPoint), s pomočjo katerih 

pripravlja elektronske ali pa tudi klasične prosojnice, slednje pa mora tudi 

natisniti, 

• delo z grafičnimi programi ( na primer Photoshop, Picasa...), ki omogoča vnos 

in obdelavo slikovnega materiala. 

 

Med manj obvezne pa sodijo tudi naslednje spretnosti: 

• delo s tabelami in grafi (na primer Excel), ki omogočajo hiter vnos podatkov, 

risanje grafov vseh vrst, računanje, izdelovanje preprostih interaktivnih nalog, 

• delo s programi za izdelovanje spletnih strani ( na primer  WebpageMaker, 

nVU...), 

• delo s programi, ki jih ponuja internet (na primer Hot Potatoes za pripravo 

interaktivnih nalog, Basic Facts Worksheet Factory za izdelavo matematičnih 

listov), 

• delo s spletnimi orodji (na primer eTwinning, ki omogoča sodelovanje med 

različnimi šolami in je namenjen širjenju pedagoških, družbenih in kulturnih 

znanj). 
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 3. 2 Prednosti in slabosti uporabe ra čunalnika pri 
pouku 

 

Avtorica (Vidmar 2001) vidi prednosti uporabe računalnikov predvsem v: 

• individualizaciji in diferenciaciji pouka, 

• boljši motivaciji učencev, 

• olajšanem preverjanju in utrjevanju znanja. 

Računalniški programi omogočajo uspeh vsem, saj se da prilagoditi stopnjo 

zahtevnosti tako, da je lahko vsak učenec uspešen. Večinoma so programi narejeni 

tako, da dajejo poudarek na pozitivno povratno informacijo, ta pa pomaga pregnati 

strah pred neuspehom. Nekateri programi omogočajo celo dokumentiranje oziroma 

shranjevanje podatkov o uspešnosti reševanja, s tem pa pri učencih razvijajo 

sposobnost ocenjevanja lastnega dela in napredka. Programe za učence izberemo 

glede na njihove individualne razlike (znanje, interese, želje, sposobnosti...). 

Računalniški izobraževalni programi nam nudijo zelo veliko nalog, ki poskrbijo za 

stalno zaposlitev še tako hitrih učencev. Tudi v primeru, da vsi učenci delajo z istim 

računalniškim programom, je delo lahko individualizirati, saj nam programi nudijo 

različne možnosti za nastavitev programa, ki so primerne za vsakega posameznika. 

V večini primerov nam računalnik nudi različne vsebine, razlike v tempu reševanja, 

različne težavnostne stopnje...  V primeru, da v šoli nimajo zadostnega števila 

računalnikov, da bi vsi učenci hkrati delali za svojim računalnikom, lahko učence 

razdelimo na polovico. Ena skupina dela v računalniški učilnici pod vodstvom učitelja 

računalničarja (če imamo to možnost), medtem ko druga polovica razreda utrjuje 

snov, jo poglablja, nadaljuje v matičnem razredu s svojim učiteljem, odvisno od 

potreb. Skupini se lahko po polovici šolske ure zamenjata ali pa se zamenjata 

naslednjo uro. Taka oblika pouka s pomočjo računalnika nam omogoča diferencialno 

delo.  

Utrjevanje snovi s pomočjo računalnika nam hkrati nudi enkratno priložnost za 

sprotno preverjanje znanja. Večina programov nam nudi zelo natančno povratno 

informacijo o znanju, prav tako pa tudi učencem. Učitelju izobraževalni programi 

olajšajo delo, saj ga rešijo pred zamudnim popravljanjem nalog. Učitelj lažje sledi 

učenčevemu delu in po potrebi z nastavitvijo programa prilagodi reševanje 

učenčevim zmožnostim in interesom (Vidmar 2001).  
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Računalnik pa ima seveda tudi omejitve in slabosti. Problem se lahko pojavi kadar 

učitelj neustrezno poda uvodna navodila, če programa ne obvlada dovolj ali pa če 

ima program veliko pomanjkljivosti. Pogosto se tudi zgodi, da učenci povezujejo 

računalnik le s prostočasnimi aktivnostmi in ne z resnim delom, kar lahko vodi v 

nedisciplino. Pri reševanju omejitev in slabosti, ima pomembno nalogo učitelj, ki mora 

ves čas skrbeti za jasno podajanje navodil in vzdrževanje discipline v razredu. 

 

3. 3 Primerno opremljen prostor za delo 
 

Po Florjaniču (1996) mora računalniška učilnica ustrezati vsem zdravstvenim in 

tehničnim zahtevam. 

Zelo pomembna je velikost prostora, saj le-ta vpliva na počutje. Premajhen prostor 

nam omejuje preglednost nad delom učencev. Zmanjšana možnost gibanja in 

utesnjenost povzročata neprijetno počutje. Prostor mora biti velik toliko, da ima učitelj 

nemoten dostop do vsakega učenca. 

Dovolj velika prostornina prostora je pogoj za celodnevno delo učencev in učitelja v 

računalniški učilnici. Upoštevati moramo tudi toploto, ki jo oddajajo računalniki in 

menjave skupin, saj bo izrabljen in pregret zrak hitro utrudil učence v zadnjih 

skupinah. Zato mora biti poskrbljeno za redno in temeljito zračenje. 

Učencem mora biti s pravilno razporeditvijo miz in računalnikov omogočen pogled na 

zaslon računalnika in z majhnim zasukom glave na tablo, platno od grafoskopa ali 

centralni zaslon. Ob učiteljevi razlagi je najučinkovitejši vizualni stik učitelja in 

učenca, drža učenca pa mora biti najmanj obremenjujoča. 

Vsi zasloni imajo minimalno sevanje, le-to pa se lahko ob slabi razporeditvi 

monitorjev zgosti v sredini prostora in vpliva neugodno predvsem na tiste, ki se v 

njem zadržujejo več časa. Računalniški zasloni naj zato ne bodo obrnjeni v sredino 

učilnice. Razporeditev delovnih mest v črko U je najprimernejša, saj učenci gledajo v 

sredino učilnice, prav tako pa je primerna tudi klasična razporeditev. Pri slednji je 

nekoliko več težav z napeljavami. 

Pomembna je tudi razsvetljava, pri kateri moramo paziti, da je umetna svetloba čim 

bolj podobna naravni. Slabost fluorescenčne razsvetljave je v ozko omejenem 

barvnem spektru sijalk in utripanju svetlobe. Slabosti lahko odpravimo s pravilno 

kombinacijo in posebno vezavo več sijalk v luči, le-te pa naj bodo usmerjene tudi v 

strop, da se svetloba razprši po prostoru (prav tam). 
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 3. 4 Uporaba ra čunalnika pri matematiki 
 

Rojko (2000, str. 26) pravi: »Nič novega ni, da je računalnik sestavni del 

izobraževanja.« Nekateri učitelji vključujejo računalnik tudi v pouk matematike, 

nekateri bolj nekateri manj, nekateri pa sploh ne. Za to imajo različne razloge kot so: 

pomanjkanje izkušenj za delo z njimi, slabe možnosti do dostopa računalnikov na 

šoli, odklonilni odnos učitelja do uporabe računalnika pri pouku... 

Pogoji in možnosti za uporabo računalnika se skupaj z razvojem računalniške 

tehnologije vedno bolj širijo. Dve pomembni  vprašanji pa bosta ostali: zakaj in kako 

uporabljati računalnik pri pouku matematike. 

 

Že nekaj časa iščemo odgovore na vprašanje „kako“. Učenci pod učiteljevim 

vodstvom ali z njegovo pomočjo samostojno rešujejo dane naloge ali celo dane 

probleme in na ta način s pomočjo računalnika odkrivajo nove lastnosti in koncepte v 

matematiki. Pri iskanju odgovorov pa je potrebno razmišljati tudi o vzgojni plati pouka 

(prav tam). 

 

Drugo veliko vprašanje pa je kako uporabljati računalniško tehnologijo, da bomo 

učence čim bolje usmerjali k opisanim vzgojnim ciljem? Učeni v razredu prihajajo iz 

zelo različnih okolij in z različnim računalniškim predznanjem. Ko učitelj začne z 

uporabo računalnika, mu lahko te razlike predstavljajo prednost ali pa problem. 

Predvsem je odvisno od tega kako si delo zastavi. Pri frontalni prezentaciji razlike 

verjetno ne bodo opazne, če pa želi izkoristiti še druge možnosti, ki jih ponuja 

tehnologija, in bodo učenci morali delati sami, bo učitelj pri pripravi moral upoštevati 

njihovo predznanje. 

Če učitelj zastavi naloge individualno, lahko pridejo razlike v njihovem poznavanju 

računalnika in spretnosti pri delu preveč do izraza, tako da zadana naloga niti ni 

izpeljana. Zato je bolje, če učitelj izkoristi možnost, da učenci pomagajo drug 

drugemu, s tem lahko težave prebrodi in jih obrne v prid učencem. Delo lahko zastavi 

v parih ali pa v manjših skupinah. Na ta način računalnik ni „partner“ učencu pri 

izvajanju naloge, pač pa le sredstvo, „pomagalo“ za doseganje ciljev. 
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Z dobro zastavljeno nalogo vzpodbudimo strokovno komunikacijo med učenci in 

odgovornost posameznega učenca, da svoj del naloge dobro izpelje. Obenem 

ustvarimo osnovne pogoje za ustrezne socialne stike in učenje. To je lahko v veselje 

tistim, ki komunikacijo vzpostavljajo brez problemov in obenem pomoč tistim, ki so 

bolj asocialni ali imajo celo probleme s komunikacijo (prav tam).  

 

Na spletni strani www.e-um.si najdemo naloge iz matematike, ki so primerne za 3. 

razred osnovne šole, prav tako pa tudi za druge razrede osnovne šole ter za 

gimnazije. Učitelj lahko z učenci 3. razreda rešuje naloge iz sklopa merjenje, 

geometrija, računanje do 1000, poštevanka ter druge vsebine. Vsak sklop pa ima 

svoje podkategorije, na primer: sklop merjenje ima podkategorije: merimo dolžino, 

računamo z dolžino, tehtamo, litri in decilitri, kupujemo, gledamo na uro, merimo čas. 

Učitelji lahko tako z uporabo te spletne strani popestrijo pouk matematike, saj se vse 

teme, ki so na spletni strani, navezujejo na cilje, ki  jih morajo učenci pri matematiki 

doseči. Poleg gradiva, ki je namenjen temu, da učenci temo spoznajo pa lahko 

učenci rešujejo tudi naloge in s tem preverijo svoje znanje. 

 

Poučevanju in učenju matematike želijo ustvarjalci e-uma  ponuditi vse tisto, kar je 

bilo vrednega, da se je oblikovalo in ohranilo skozi stoletja klasične šole. Že 

starogrškemu občudovanju razumevanja so želeli dodati najsodobnejše tehnične 

dosežke pri raziskovanju, poglabljanju, usvajanju znanja. Sodobna tehnologija in 

vsakemu dostopni računalniki omogočajo izjemno pregleden in hkrati poglobljen 

pogled v bistvo vzročnih odnosov, ki so temelj pouka matematike in vse izobrazbe. 

Abstraktne vsebine in za mladega človeka pogosto težke logične povezave lahko v 

računalniških animacijah dobijo privlačne in razumljive intuitivne oblike. Sodobna 

tehnologije je pogosto le uporabljena, ali celo zlorabljena zato, da bi motivirala 

prisotnost ali pričarala drugačnost. To ni njihov namen. Z njihovim nagovarjanjem 

mladih bodo začeli  zložno in dovolj lahkotno, a mladih ne mislijo podcenjevati, 

ampak jih izzivati. Verjamejo namreč, da je več preprek razumevanja v apatiji kot v 

sposobnostih (www.e-um.si). 

 

E-učna gradiva, zbrana na preverjenem spletnem mestu, služijo kot pomoč tako 

učencem in dijakom kot njihovim učiteljem pri učenju in poučevanju. Prednosti 

uporabe e-učnih gradiv je veliko (www.e-um.si, 25.10.2011):  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Barbara Letonja, diplomsko delo 

 - 30 -  

• interaktivnost vabi k aktivnemu spremljanju vsebin in sprotni povratni 

informaciji o usvojenem znanju; 

• multimedijski elementi kot sestavni del gradiv omogočajo prijetnejše in 

nazornejše branje, razumevanje in boljše pomnjenje;  

• dostopnost gradiv kadarkoli in kjerkoli; 

• brezplačen dostop do kvalitetnega pripomočka za učenje in poučevanje; 

• s svojimi sestavnimi elementi e-učna gradiva pomagajo usmerjati in uravnavati 

vzgojno-izobraževalni proces v smeri uporabe sodobnih, aktivnih metod 

poučevanja in učenja; 

• časovna in finančna fleksibilnost ob morebitnih prenovah osnovnošolskih in 

srednješolskih programov ali učnih načrtov. 

 

 

Zavedati se moramo, da je računalnik za otroke v dandanašnjem času še zmeraj 

lahko dobro motivacijsko sredstvo. Naloga učitelja pa je, da to motivacijo izkoristi in jo 

usmeri v pravo smer (Rojko 2000). 

 
Prvi del diplomskega dela se ukvarja predvsem s teoretičnim aspektom uporabe 

računalnika pri pouku in z dejavniki, ki to didaktično metodo spremljajo. Eden izmed 

najpomembnejših je prav motivacija, brez katere si težko predstavljamo uspešen učni 

proces. Motivacija me je še posebej zanimala v povezavi z IKT. Prav zaradi tega v 

drugem, empiričnem delu diplomskega dela vključujem  analizo ankete, ki sem jo 

naredila na podlagi učne ure izvedene na eni od slovenskih osnovnih šol, v kateri 

preučujem sprejemanje dela z računalnikom pri učencih 3.razreda. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

 4. 1 Opredelitev problema in cilji raziskovanja 
 

Dejstva, predstavljena v teoretičnem delu in razmišljanja ob tem, so me vodila do 

opredelitve cilja raziskave – ugotoviti želim, kako učenci sprejemajo vpeljavo 

računalnika v pouk, kakšna je njihova želja po delu z računalnikom in kako pogosto 

ga uporabljajo. Sama menim, da je računalnik zelo dober motivator, ki v učencih 

prebudi zanimanje.  

 

 4. 2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
 
 
Raziskovalna vprašanja: 

Ali imajo že vsi učenci izkušnjo dela z računalnikom že pred prihodom v tretji razred? 

Kako pogosto učenci uporabljajo računalnik in ali so ob tem prisotni starši? 

 Ali učenci pri pouku kdaj uporabljajo računalnik za igranje računalniških igric? 

Kako učenci dosegajo cilje iz vsebine merjenje, če obravnava snovi poteka preko 

spletne strani e-um? 

 

Hipoteze: 

H1: Učenci se raje u čijo snov s pomo čjo ra čunalnika kot pa brez njega. 

H2: Dečki preživijo ve č časa ob ra čunalniku kot deklice. 

H3: Učenci obvladajo samostojno delo z ra čunalnikom. 

H4: Učenci svoj prosti čas najraje preživljajo ob ra čunalniku. 

 

 4. 3 Metodologija raziskovanja 
 4. 3. 1 Zbiranje podatkov 
 

Osnovna raziskovalna metoda je empirično deskriptivna metoda pedagoškega 

raziskovanja. Poleg teoretičnega dela sem v juniju 2010 izvedla empirični del naloge, 

ki je obsegal 3 učne enote  matematike v treh razredih (priloga 2), ter anketni 

vprašalnik za učence oddelkov 3.a, 3.b, 3.c osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice. 

Anketni vprašalnik je vseboval 15 vprašanj, ki sem jih sestavila sama (priloga 1). 
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Vprašanja so bila zaprtega tipa. Namen vprašalnika je bilo ugotoviti, kako učenci 

sprejemajo računalnik pri pouku. 

Nekatera vprašanja so se navezovala na računalnik (kdaj so otroci prišli prvič v stik z 

računalnikom, kako pogosto ga uporabljajo in kaj jim le-ta pomeni). Ostala vprašanja 

pa so se navezovala na samo učno uro matematike, ki sem jo izvedla s pomočjo e-

uma. 

 

Učencem sem razdelila anketne vprašalnike in jih ob tem opozorila, da so vprašalniki 

anonimni. Učenci so vprašalnike rešili v svojem razredu.  

Učne enote sem izvedla 9. 6. 2010, učenci so anketne vprašalnike rešili isti dan, takoj 

po izvedeni uri. 

 

 4. 3. 2 Opis vzorca 
 

Vzorec v raziskavi je bil namenski – sodelovali so učenci 3.a, 3.b, 3.c razreda 

osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice, v katerih sem izvedla učne enote.  

Anketni vprašalnik sem razdelila med 75 učencev. Od tega je bilo 38 deklic in 37 

dečkov.  Dobila sem 75 vrnjenih anketnih vprašalnikov. 

 

 4. 3. 3 Obdelava podatkov  
 

Podatke sem najprej ročno vnesla v tabelo, ki sem jo predhodno izdelala in s tem 

pridobila pregled nad odgovori učencev pri posameznih vprašanjih. Odgovore sem 

ločila tudi z barvo, tako da sem točno vedela kateri odgovori so odgovori deklic in 

kateri so odgovori dečkov. V programu Excell sem izdelala grafe, ki sem jih nato 

analizirala. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Barbara Letonja, diplomsko delo 

 - 33 -  

 4. 4 Potek dela in analiza rezultatov 
 4. 4. 1 Potek dela in analiza u čnih enot matematike izvedenih s 

pomo čjo IKT 
 

Izvedla sem učno uro matematike na temo geometrija in merjenje. Ura je bila 

izvedena  na šoli Toneta Čufarja Jesenice, in sicer v treh tretjih razredih.  

Potek dela 

Učna tema ure je bila geometrija in merjenje, enota pa merimo (računanje z 

dolžinami) Učenci naj bi pri uri izpolnili dva cilja. Pri prvem učenci primerjajo, merijo 

ter računajo z dolžinami in višinami, drugi cilj pa je bil, da učenci pri delu uporabljajo 

računalnik. 

 

Na šoli sem ure izvedla 9. 6. 2010, samo računalniško učilnico pa sem pripravila že 

prej saj sem vedela, da potrebujemo za delo na strani E-um imeti naloženo Javo, ki 

sem jo predhodno morala naložiti na vse računalnike v učilnici. Za samo temo sva se 

z eno od učiteljic dogovorili že prej, tako, da sem na podlagi teme merjenje izdelala 

pripravo s pomočjo strani E-um. Uro sem izvedla v treh razredih, 3.a, 3.b in v 3.c saj 

imajo na šoli samo tri oddelke tretjih razredov. V vseh treh razredih sem izvedla 

enako uro.  

 

Za uvodno motivacijo sem jim na steno projektirala dve sliki. Prva slika je slika 

Eifflovega stolpa druga pa slika Ljubljanskega nebotičnika. Slike sem izbrala takšne, 

da sta bila oba objekta na njih videti približno enaka in otroke vprašala kateri objekt 

mislijo, da je večji.  

                                       

Slika 4: Eifflov stolp.                                             Slika 5: Nebotičnik. 
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Pri prvi nalogi smo morali z učenci računati s prehodom stotic kot prikazuje spodnja 

naloga. Ko so to izračunali so iz razpredelnice razbrali kateri skok je najdaljši in kateri 

najkrajši, ko so to storili pa so morali še odgovoriti katera je bila zmagovalna ekipa. 

 

 

Slika 6: Prva naloga: Računamo z dolžinami. 
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Pri drugi nalogi so učenci morali izmeriti dolžino parketa v decimetrih. Najprej smo si 

skupaj ogledali sličice parketa in povedala sem, kaj vsaka ponazarja. Prvi, modri 

parket smo nato izmerili skupaj, rdečega in zelenega pa so morali izmeriti sami.   

 

 

Slika 7: Druga naloga: Polaganje parketa. 
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Pri tretji nalogi so učenci morali povezovati točke in s tem je nastala črta. Če so 

narisali vse črte pravilno so dobili lokomotivo in nato izmerili kako dolgo črto so 

narisali. Preden so začeli z delom sem jim podala jasna navodila kako se morajo 

naloge lotiti. 

 

 

Slika 8: Tretja naloga: Kaj je nastalo? 
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Pri zadnji nalogi so učenci računali dolžino trakov. Nalogo smo najprej prebrali, na to 

pa so se lotili dela. Ko so vsi končali smo preverili rezultate. 

 

 

Slika 9: Četrta naloga: Pustne maske. 
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Analiza 

Ena izmed pomanjkljivosti, ki sem jo zaznala pri strani E-um je ta, da za nekatere 

naloge uporablja Javo, ki pa ni vedno naložena na računalnikih, vendar se to da 

odpraviti, saj je aplikacija Java brezplačna in jo učitelji lahko naložimo preko spleta. 

 

Pri motivaciji so skoraj vsi otroci  odgovorili pravilno, da je večji stolp, vendar pa, 

ko sem jih vprašala koliko metrov mislijo, da je večji so bili odgovori zelo različni, 

predvsem pa napačni. To sem tudi pričakovala in namerno izbrala takšne slike. 

Večina otrok je odgovarjalo, da je stolp višji samo za kakih 20 do 30 metrov in ne  

237m, kot v resnici je. 

Pri prvi nalogi smo naleteli na manjšo težavo, saj učenci še ne znajo računati s 

prehodom stotic, zato smo računali skupaj na tablo s podpisovanjem. Tu bi bila 

naloga lahko zastavljena drugače, da ne bi imela prehoda čez 100, vendar mislim, da 

so ustvarjalci stani hoteli uporabiti resnične podatke. Otroci so se, kljub temu, da 

naloge niso reševali sami, zabavali in mi pomagali pri računanju na tablo. Celo zelo 

zanimivo jim je bilo, saj smo delali nekaj novega. Predvsem jih je navdušil končni 

rezultat, ko so ugotovili, da je zmagala ekipa Slovenije. 

Večina otrok pri drugi nalogi ni imela težav, nekateri pa so vseeno merili napačno, saj 

so klub demonstraciji in besedilu, da en kvadratek meri 1 decimeter ponekod merili, 

kot da je cela stranica dolga 1 decimeter. 

Pri tretji nalogi pa smo imeli malo več težav. Čeprav sem predhodno naložila na 

vseh računalnikih program Java se vsem učencem ni odprla. Tako, da so tisti učenci, 

ki se jim naloga ni odprla morali spremljati mene. Pri nalogi pa smo imeli težave tudi 

zato, ker nima omogočenega brisanja črt, kar pa nam je zelo otežilo delo, saj, če se 

učenec zmoti, tega ne more popraviti in tudi nadaljevati ne more. Cilj naloge je, da 

učenec povezuje številke, tako kot si sledijo od 1 do 7, vendar pa je vmes del 

lokomotive že narisan, kar je zopet zavajajoče, saj učenec ne sme potegniti črte od 2 

do 3 in od 5 do 6.  Na to sem jih tudi posebej opozorila preden smo začeli reševati, 

vendar pa so nekateri učenci niso upoštevali navodil, tako da so me morali tudi tisti 

spremljati preko table. Ko so učenci zaključili z risanjem je nastala lokomotiva, kateri 

smo morali izmeriti dolžino črt, ki so jo narisali, in sicer v centimetrih. Če bi nalogo 

izdelovala sama bi dodala brisanje črt, same številke pa bi postavila tako, da bi šel 

otrok res lahko od številke do številke in sam narisal celo ogrodje lokomotive, saj 

mislim, da so to že sposobni narediti, oziroma bi bilo to veliko lažje in bolj smiselno. 
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Pri zadnji nalogi z učenci nismo imeli večjih težav. Skupaj smo prebrali navodila 

za nalogo, potem pa so sami reševali. Pri hoji med mizami sem opazila, da so 

večinoma vsi učenci odgovorili pravilno in niso imeli večjih težav. 

Z urami sem bila na splošno zelo zadovoljna, saj so vsi učenci sodelovali in bili zelo 

motivirani. Kljub temu, da sem predvidela že v naprej nekaj problemov in sem jih 

načrtno poskusila odpraviti (problem z Javo), pa so se še vedno pojavili, vendar sem 

jih sproti rešila, tako da večjih težav ni bilo. 

 

Pri uri sem odkrila nekaj opaznih  prednosti in pomanjkljivosti. 

Prednosti: 

• visoka motiviranost, 

• takojšna potrditev rezultatov, 

• možnost poprave napačnega rezultata, 

• spodbuja individualno učenje (lahko tudi doma, v knjižnici...), 

• uporabno je za vse šole (lahek dostop preko spletne strani). 

 

Pomanjkljivosti: 

• vsi računalniki niso nujno opremljeni z zahtevanimi programi za delovanje 

posamezne naloge, 

• učenec lahko rezultat ugiba, 

• učenec lahko rezultat potrdi in ga nato prepiše, 

• nekatere spletne naloge niso najbolje narejene, 

• sama bi na določenih mestih kjer je samo besedilo vrinila še kakšno sliko, ki bi 

bila zanimiva za učence (npr. pri nalogi pustne maske, bi dodala kakšnega 

kurenta ali kaj podobnega,…). 
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 4. 4. 2 Analiza anketnega vprašalnika 
 
Vprašalnik je bil sestavljen iz 15-ih vprašanj in je bil anonimen. Učenci so ga izpolnili 

takoj po izvedbi ure v računalniški učilnici. 

 
Vprašanje:  Kako najraje preživljaš prosti čas? 

S prijatelji. 

Z družino. 

Berem knjige. 

Ob računalniku. 

Gledam televizijo. 

Se ukvarjam s športom. 

 
Grafikon 1: Kako deklice najraje preživljajo prosti čas? (skupaj 38 deklic) 

 

 
Grafikon 2: Kako dečki najraje preživljajo prosti čas? (skupaj 37 dečkov) 

Dečki

12; 32%

3; 8%

11; 30%

11; 30%

0; 0%

0; 0%

S prijatelji 

Z družino 

Berem knijige

Ob računalniku

Gledam televizijo

Se ukvarjam s športom

Deklice

13; 34%

2; 5%

3; 8%

0; 0%

3; 8%

17; 45%

S prijatelji

Z družino

Berem knijige

Ob računalniku

Gledam televizijo

Se ukvarjam s športom
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Grafikon 3: Kako učenci najraje preživljajo prosti čas? (skupaj 75 učencev) 

 
 
Pri tem vprašanju me je zanimalo, kako učenci najraje preživljajo svoj prosti čas. 

Otroci v večini najraje preživljajo svoj prosti čas  s prijatelji, tako je obkrožilo 29 

učencev (38%), od tega je ta odgovor obkrožila skoraj polovica deklic, 17 (45%) in 12 

(32%) dečkov.. Na drugo mesto so otroci uvrstili preživljanje časa z družino, 16 

(21%), k temu pa so spet v veliki večini prispevale deklice saj jih je ta odgovor 

obkrožilo kar 13 (34%), dečki pa le 3 (8%). Pričakovala sem, da bo veliko več 

učencev obkrožilo odgovor D, ob računalniku, vendar sem bila zelo presenečena, ko 

je ta odgovor obkrožilo le 14 učencev (19%). Od tega kar 11 (30%) dečkov in 3 

(8%)deklice. Enak delež učencev, 14 (19%), 11 dečkov (30%) in 3 deklice (8%), pa 

se jih je odločilo za odgovor F, ukvarjanje s športom. Za branje knjig sta se odločili 

samo 2 deklici, za gledanje televizije pa celo nihče. Zadnji odgovor me je zelo 

presenetil, saj sem mislila, da bo tako odgovorila večina učencev.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

29; 38%

16; 21%

2; 3%

14; 19%

0; 0%

14; 19%
S prijatelji

Z družino

Berem knijige

Ob računalniku

Gledam televizijo

Se ukvarjam s
športom
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Vprašanje:  Ali imate doma računalnik? 

A) Da. 

B) Ne. 

 

Skupaj

72; 96%

3; 4%

Da

Ne

 

Grafikon 4: Koliko otrok ima doma računalnik? (skupaj 75 učencev) 
 
 
Ta odgovor je bil pričakovan, računalnik ima doma kar 72 učencev (96%), brez njega 

pa so le 3 učenke.  
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Vprašanje:  V katerem razredu si bil/a, ko si prvič kaj delal/a z računalnikom? 

A) V prvem. 

B) V drugem. 

C) V tretjem. 

D) Že pred osnovno šolo. 

 

Deklice

11; 29%

7; 18%
8; 21%

12; 32%
V prvem

V drugem

V tretjem

Že pred osnovno šolo

 

Grafikon 5: V katerem razredu so bile deklice, ko so prvič uporabljale računalnik? 
(skupaj 38 deklic) 

Dečki

14; 38%

3; 8%

0; 0%

20; 54%

V prvem

V drugem

V tretjem

Že pred osnovno šolo

 
Grafikon 6: V katerem razredu so bili dečki, ko so prvič uporabljali računalnik? 

(skupaj 37 dečkov) 
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Skupaj

25; 33%

10; 13%
8; 11%

32; 43% V prvem

V drugem

V tretjem

Že pred osnovno šolo

 

Grafikon 7: V katerem razredu so bili učenci, ko so prvič uporabljali računalnik? 
(skupaj 75 učencev) 

 

To vprašanje sem postavila predvsem za to, ker iz njega lahko razberemo oziroma 

predvidevamo, da imajo učenci, ki so z računalnikom seznanjeni dalj časa tudi več 

izkušenj z delom na njem. Velika večina učencev, 32 (43%), je računalnik prvič 

uporabljala že pred osnovno šolo, in sicer več kot polovica dečkov, 20 (54%), in pa 

12  (32%) deklic. Veliko učencev je računalnik začelo uporabljati v prvem razredu, 25 

(33%), od tega spet večji delež dečkov, 14 (38%), in pa 11 (29%) deklic. V drugem 

razredu je prvič uporabljalo računalnik 10 (13%) učencev, od tega 3 (8%) dečkov in 7 

(18%) deklic. Odgovor v tretjem razredu pa so izbrale samo deklice in sicer 8 (21%).  

Sama sem pričakovala, da so se vsi učenci z računalnikom seznanili že pred tretjim 

razredom, vendar so rezultati pokazali drugače.  
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Vprašanje:  Kako pogosto uporabljaš računalnik? 

A) Vsak dan do 1 ure. 

B) Vsak dan več kot 1 uro. 

C) 1x do 3x na teden. 

D) 4x do 6x na teden. 

E) Računalnika ne uporabljam. 

 

Deklice

6; 16%

9; 24%

1; 3%

3; 8%

19; 49%

Vsak dan do 1 ure

Vsak dan več kot 1 uro

1x do 3x na teden

4x do 6x na teden

Računalnika ne uporabljam

 

Grafikon 8: Kako pogosto deklice uporabljajo računalnik? (skupaj 38 deklic) 
 

Dečki

14; 38%

3; 8%

5; 14%
1; 3%

14; 37%

Vsak dan do 1 ure

Vsak dan več kot 1 uro

1x do 3x na teden

4x do 6x na teden

Računalnika ne uporabljam

 

Grafikon 9: Kako pogosto dečki uporabljajo računalnik? (skupaj 37 dečkov) 
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Skupaj

20; 27%

12; 16%

6; 8%

4; 5%

33; 44%

Vsak dan do 1 ure

Vsak dan več kot 1 uro

1x do 3x na teden

4x do 6x na teden

Računalnika ne uporabljam

 

Grafikon 10: Kako pogosto učenci uporabljajo računalnik? (skupaj 75 učencev) 
 

Več kot polovica učencev, 53 (71%), uporablja računalnik vsak dan. 33 (44%) 

učencev računalnik uporablja vsak dan do 1 ure, od tega 19 (49%) deklic in 14 (37%) 

dečkov. 20 (27%) učencev pa uporablja računalnik vsak dan in to več kot eno uro. Od 

tega ga več kot eno uro na dan uporablja 6 (16%) deklic in 14 (38%) dečkov. 

Odgovor 1x do 3x na teden je izbralo 12 (16%) učencev, od tega 9 (36%) deklic in 3-

je (8%) dečki. Še enkrat manj učencev 6 (8%) je izbralo odgovor 4x do 6x na teden 

(5 (14%) dečkov in 1 (3%) deklica), zadnji odgovor, da računalnika ne uporabljajo, pa 

so izbrali 4-je (5%) učenci (1 (3%) deček in 4 (12%) deklice).  Mislila sem, da vsi 

učenci uporabljajo računalnik, tako da zadnjega odgovora nisem pričakovala.  
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Vprašanje:  Kaj ti predstavlja računalnik? 

A) Pripomoček za šolske namene. 

B) Način sproščanja. 

C) Stvar, ki me pred drugim naredi »frajerskega«. 

D) Pripomoček za igranje iger. 

 

Deklice

28; 74%

0; 0%

0; 0%

10; 26%

Pripom oček za šolske
namene

Način sproščanja

Stvar, ki m e pred drugim
naredi "frajerskega"

Pripmoček za igranje
iger

 

Grafikon 11: Kaj deklicam predstavlja računalnik? (skupaj 38 deklic) 
 

Dečki

5; 14%4; 11%

14; 38%

14; 37%
Pripom oček za šolske
namene

Način sproščanja

Stvar, ki m e pred drugim
naredi "frajerskega"

Pripm oček za igranje
iger

 

Grafikon 12: Kaj dečkom predstavlja računalnik? (skupaj 37 dečkov) 
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Skupaj

5; 7%

4; 5%

24; 32%

42; 56%
Pripom oček za šolske
namene

Način sproščanja

Stvar, ki m e pred drugim
naredi "frajerskega"

Pripmoček za igranje
iger

 

Grafikon 13: Kaj učencem predstavlja računalnik? (skupaj 75 učencev) 
 

Več kot polovica učencev, 41 (56%), računalnik uporablja v šolske namene.  Od tega 

kar 28 deklic, skoraj tri četrtine (74%), in pa 14 (38%) dečkov. Drugi najbolj množični 

odgovor je bil igranje iger, ki ga je izbralo 24(32%) učencev. Ta odgovor je izbralo 10 

(26%) deklic in pa 14 (38%) dečkov. Zanimivo je, da ostalih dveh odgovorov deklice 

niso izbrale. Tako se je za odgovor »način sproščanja« odločilo 5 (14%) dečkov in pa 

za odgovor »stvar, ki me pred drugimi drugimi frajerskega« 4 (11%) dečki. 
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Vprašanje:  Ali so starši poleg tebe, ko si ob računalniku? 

A) Da 

B) Ne. 

 

Skupaj

10; 13%

65; 87%

Da

Ne

 

Grafikon 14: Koliko učencev ima poleg sebe starše, ko so ob računalniku? (skupaj 75 
učencev) 

 

To vprašanje sem dopolnila, in sicer sem otrokom pojasnila, da če starši večinoma so 

poleg njih, da obkrožijo DA, če so pa samo kdaj pa kdaj, pa obkrožijo NE. Iz grafa je 

razvidno, da v večini, 65 (87%), starši niso poleg otrok, ko so ob računalniku. Sama 

menim, da bi bilo bolje, če bi bili in tako nadzorovali in tudi pomagali otroku pri delu z 

računalnikom. S tem pa bi lahko preprečili razne zlorabe podatkov in slik, ki jih otrok 

s pomočjo določenih programov in strani lahko objavlja na svetovnem spletu in ima 

do njih vstop ali vpogled kdorkoli. 
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Vprašanje:  Ali znaš sam/a delati z računalnikom ali potrebuješ pomoč odrasle 

osebe? 

A) Znam sam. 

B) Potrebujem pomoč. 

 

Skupaj

70; 93%

5; 7%

Znam sam

Potrebujem
pomoč

 

Grafikon 15: Koliko učencev potrebuje pomoč staršev pri delu z računalnikom in 
koliko jih to zna samih? (skupaj 75 učencev) 

 
 
Pri tem odgovoru sem pričakovala nekako tako, čeprav sem med uro videla, da 

pomoč potrebuje mogoče malo več učencev kot le 5 (7%), ki so ta odgovor obkrožili. 

Predvidevam, da odgovora B, potrebujem pomoč niso obkrožili zato, ker kljub 

anonimnosti nočejo priznati, da računalnika ne znajo uporabljati čisto sami. 
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Vprašanje:  Ali greste pri pouku kdaj v računalniško učilnico? 

A) Da. 

B) Ne. 

 

Skupaj

73; 97%

2; 3%

Da

Ne

 

Grafikon 16: Ali gredo učenci z razredom kdaj v računalniško učilnico? (skupaj 75 
učencev) 

 

S tem vprašanjem me je predvsem zanimalo, če jih učiteljice kdaj peljejo v 

računalniško učilnico. Glede na to, da so skoraj vsi, 73 (97%), odgovorili DA, mislim, 

da tiste 2 učenki, ki sta odgovorili NE, vprašanja nista dobro prebrali ali pa sta narobe 

obkrožili, saj so pri naslednjem vprašanju odgovorili prav vsi, čeprav je bil samo za 

tiste, ki so obkrožili DA.  

Učiteljice so mi nato tudi same potrdile, da gredo večkrat v računalniško učilnico. 
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Vprašanje:  Če si odgovoril/a DA, kaj takrat počnete? 

A) Igramo igrice. 

B) Se učite kako se dela z računalnikom. 

C) Brskate po internetu. 

D) Se učite snov, ki bi se jo pri pouku vendar se jo prek računalnika. 

 

Deklice
4; 11%

1; 3%

27; 70%

6; 16%
Igram o igrice

Se učite kako se dela z
računalnikom

Brskate po internetu

Se učite snov, ki bi se jo
pri pouku vendar se jo
prek računalnika

 

Grafikon 17: Kaj počnejo deklice v računalniški učilnici? (skupaj 38 deklic)  
 

Dečki

6; 16%

24; 65%

3; 8%

4; 11%

Igram o igrice

Se učite kako se dela z
računalnikom

Brskate po internetu

Se učite snov, ki bi se jo
pri pouku vendar se jo
prek računalnika

 

Grafikon 18: Kaj počnejo dečki v računalniški učilnici? (skupaj 37 dečkov) 
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Skupaj

10; 13%

9; 12%

5; 7%

51; 68%

Igramo igrice

Se učite kako se dela z
računalnikom

Brskate po internetu

Se učite snov, ki bi se jo
pri pouku vendar se jo
prek računalnika

 

Grafikon 19: Kaj počnejo učenci v računalniški učilnici? (skupaj 75 učencev) 
 

Več kot polovica učencev, 51 (68%), je odgovorilo, da se v računalniški učilnici učijo 

snov, od tega sej je za ta odgovor odločila večina deklic, 27 (67%), prav tako pa tudi 

dečkov, 24 (68%). Za odgovor,da se učijo ravnanja z računalnikom se je odločilo 9 

učencev, od tega 3-je dečki (8%) in 6 (15%) deklic. Ob tem lahko pomislimo, da so ta 

odgovor izbrali otroci, ki še niso tako vešči pri uporabi računalnika. Kar 10 (13%) 

učencev je odgovorilo, da igrajo igrice. Od tega se ja za ta odgovor odločilo več 

dečkov, 6 (16%), kot deklic, 4 (11%). Menim, da so ta odgovor izbrali učenci, ki 

mogoče sploh ne vedo, da se učijo in mislijo, da se igrajo, možno pa je tudi, da gredo 

v računalniško učilnico po koncu pouka, bodisi s podaljšanim bivanjem ali pa 

računalniškim krožkom. Za brskanje po internetu se je odločilo najmanj učencev, 5 

(7%), od tega ponovno več dečkov, 4 (11%), kot deklic 1 (3%). Tudi tu menim, da 

brskajo po internetu po koncu pouka, saj med poukom mislim, da ne bi imeli časa za 

to.  
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Vprašanje:  Ali greš rad/a v računalniško učilnico? 

A) Da. 

B) Ne. 

Skupaj

74; 99%

1; 1%

Da

Ne

 

Grafikon 20: Ali gredo učenci radi v računalniško učilnico? (skupaj 75 učencev) 
 

Tak odgovor sem tudi pričakovala, kar 74 (99%) otrok je odgovorilo, da gredo radi v 

računalniško učilnico, samo 1 je odgovoril da ne gre rad.  

 

Vprašanje:  Ali ti je bila naša ura v računalniški učilnici všeč? 

A) Da. 

B) Ne. 

 

Skupaj

72; 96%

3; 4%

Da

Ne

 

Grafikon 21: Ali je bila učencem ura v računalniški učilnici všeč? (skupaj 75 učencev) 
 

Skoraj vsem učencem 72 (96%) je bila ura všeč le 3 (4%) pa ni bila.  
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Vprašanje:  Ali ti bi bila ura bolj všeč, če bi jo izvedli v vaši učilnici brez računalnikov? 

A) Da. 

B) Ne. 

 

Skupaj

9; 12%

66; 88%

Da

Ne

 

Grafikon 22: Ali bi bila učencem ura bolj všeč, če bi jo izvedli v njihovi učilnici brez 
računalnikov? (skupaj 75 učencev) 

 

Po odgovorih sodeč je bila za 66 (88%) učencev ura v računalniški učilnici v redu, 9-

im (12%) učencem pa bi bila ura bolj všeč, če bi jo izpeljali brez računalnikov in v 

njihovi matični učilnici. Glede na eno od prejšnjih vprašanj, kjer je 72 (96%) učencev 

odgovorilo, da jim je bila ura všeč, lahko sklepamo, da 6 učencev  od tistih meni, da 

jim je bila ura všeč, vendar bi jo vseeno raje izpeljali brez računalnikov.  
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Vprašanje:  Ali bi rad/a večkrat šel/šla v računalniško učilnico? 

A) Da. 

B) Ne. 

 

Skupaj

71; 95%

4; 5%

Da

Ne

 

Grafikon 23: Ali bi učenci radi večkrat šli v računalniško učilnico? (skupaj 75 učencev) 
 

To vprašanje je podobno kot že eno pred njim (ali greste radi v računalniško učilnico). 

Tu so 4 (5%) učenci odgovorili, da ne bi šli radi večkrat v računalniško učilnico, iz 

česa lahko razberem, da je trem otrokom ravno zadosti tolikokrat kakor gredo v 

računalniško učilnico. Ostalih 71 (95%) otrok pa bi rado šlo večkrat v računalniško 

učilnico.  
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Vprašanje:  Ali misliš, da smo se pri uri ob računalniku kaj naučili ali smo se samo 

igrali igrice? 

A) Igrali igrice. 

B) Se učili. 

Skupaj
3; 4%

72; 96%

Igrali igrice

Se uč ili

 

Grafikon 24: Ali učenci menijo, da so se pri uri ob računalniku kaj naučili ali igrali 
igrice? (skupaj 75 učencev) 

 
 
S tem vprašanjem sem želela preveriti, če se učenci preko računalnika učijo 

nezavedno. Skoraj vsi učenci, 72 (96%), so vedeli, da smo se nekaj učili oziroma 

ponavljali. Samo 3 dečki so odgovorili, da smo se igrali. Sama sem pričakovala, da 

bo več učencev odgovorilo tako. Mislim pa, da je tu pomembno kako je zasnovana 

ura. Če bi uro izvedli s katerim drugim programom, ki ima drugačne izobraževalne 

igre, bi učenci morda prej pomislili, da se igrajo kot pa učijo. 
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 4. 5 Povzetek empiri čnega dela 
 

Z raziskavo za diplomsko nalogo sem želela preveriti naslednje hipoteze: 

H1: Učenci se raje u čijo snov s pomo čjo ra čunalnika kot pa brez njega. 

H2: Dečki preživijo ve č časa ob ra čunalniku kot deklice. 

H3: Učenci obvladajo samostojno delo z ra čunalnikom. 

H4: Učenci svoj prosti čas najraje preživljajo ob ra čunalniku. 

 

Poleg zastavljenih hipotez pa sem postavila še štiri raziskovalna vprašanja: 

Ali imajo že vsi učenci izkušnjo dela z računalnikom že pred prihodom v tretji razred? 

Kako pogosto učenci uporabljajo računalnik in ali so ob tem prisotni starši? 

Ali učenci pri pouku kdaj uporabljajo računalnik za igranje računalniških igric? 

Kako učenci dosegajo cilje iz vsebine merjenje, če obravnava snovi poteka preko 

spletne strani e-um? 

Raziskovalni vzorec je zajemal 75 učencev tretjih razredov devetletne osnovne šole 

Toneta Čufarja Jesenice.  

 

Rezultati ankete so vsekakor v prid uporabe računalnika pri matematiki.  

Hipotezo, da se učenci raje učijo snov s pomočjo računalnika kot pa brez njega 

potrjujem, saj je 66 učencev (kar znaša kar 88% vseh učencev) odgovorilo, da se 

raje učijo snov prek računalnika. Vsi učenci so bili zelo motivirani za delo prek 

računalnika, tako da pri delu ni bilo težav z motiviranostjo in sodelovanjem učencev. 

Glede na dobljene rezultate menim, da bi učitelji lahko računalnik večkrat vključili v 

pouk in s to metodo dvignili motivacijo učencev in s tem posredno morda izboljšali 

tudi uspeh pri predmetu, kot tudi končni uspeh. 

 

Hipotezo, da dečki preživijo več časa ob računalniku kot deklice potrjujem, saj je iz 

rezultatov razvidno, da je kar 14 dečkov ob računalniku vsak dan več kot eno uro, 

deklic pa samo 6.  Razlog za to je lahko ta, da so verjetno starši bolj zaščitniški do 

deklic, saj dandanes obstajajo različne strani, kot so Facebook, Twitter,… na katere 

lahko dodajaš slike, ki pa jih potem lahko vidi skoraj kdorkoli. Da so dečki več ob 

računalniku kot deklice, pa mislim da je glavni razlog ravno v igricah. Sama namreč 

menim, da jih igrajo raje, oziroma več kot deklice. 
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Hipotezo, da učenci obvladajo samostojno delati z računalnikom potrjujem, saj kar 70 

otrok, kar znaša 93% ne potrebuje pomoči odrasle osebe. Za to mislim, da ima velik 

vpliv šola oziroma pouk, saj večina učencev pri pouku spozna osnovne funkcije 

računalnika in tudi osnovne manevre kako ravnati z njim. Veliko otrok pa ima 

računalnik tudi doma in so se ravnanja z njim naučili doma ob pomoči staršev, drugih 

družinskih članov ali prijateljev. So pa tudi izjeme, saj je 5 učencev odgovorilo, da 

potrebuje pri delu z računalnikom pomoč.  

 

Hipotezo, da učenci najraje svoj prosti čas preživijo ob računalnikom sem zavrnila, 

saj tako svoj prosti čas najraje preživlja samo 14 učencev kar pa znese samo 19% 

vseh učencev. Večina učencev najraje prosti čas preživlja z družino, kar pa je zelo 

pozitivno saj to kaže na to, da ne preživijo vsega prostega časa ob računalniku. 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju o izkušnji dela z računalnikom že pred prihodom 

v tretji razred je odgovor negativen, saj je kar 8 učencev odgovorilo, da so prvič 

srečali z računalnikom ravno v tretjem razredu. To me je malo presenetilo, saj sem 

bila mnenja, da bodo vsi odgovorili, da so se z računalnikom srečali že prej. Vzrok za 

ta odgovor je lahko tudi ta, da učenci nimajo pravega občutka za čas in da se 

mogoče sploh ne zavedajo, kdaj točno so ga prvič uporabili. 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju, kako pogosto učenci uporabljajo računalnik in 

če so ob tem prisotni starši, sem pričakovala, da bo veliko več učencev odgovorilo, 

da računalnika ne uporabljajo vsak dan, vendar pa je tako odgovorilo samo 18 

učencev, 4 pa so odgovorili, da ga sploh ne uporabljajo. Kar se tiče staršev, je samo 

10 učencev odgovorilo, da so prisotni  zraven njih, ko uporabljajo računalnik. 

 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju, ali učenci pri pouku kdaj uporabljajo računalnik 

za igranje igric  je odgovor pritrdilen, vendar je tako odgovorilo samo 10 učencev. 

Razlog za to je tudi ta, da je bilo na to vprašanje več odgovorov, ki so se mogoče 

bolje ujemali z vprašanjem v anketi. Če bi bilo vprašanje zastavljeno drugače, na 

primer ali kdaj igrate igrice, ko ste z razredom v računalniški učilnici in bi bila 

odgovora možna samo DA ali NE. V tem primeru mislim, da bi bil odstotek teh, ki bi 

obkrožili DA veliko večji. 
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Pri zadnjem, četrtem raziskovalnem vprašanju, kako učenci dosegajo cilje iz vsebine 

merjenje, če obravnava snovi poteka preko spletne strani e-um, se je pokazalo, da so 

bili učni cilji v celoti doseženi. Učenci so uspešno uporabili računalnik kot pripomoček 

in uspešno utrjevali merjenje in računanje. 
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 4. 6 Sklep 
 
Namen mojega diplomskega dela je bilo ugotoviti, kako računalnik pri pouku 

matematike vpliva na učence tretjih razredov devetletne osnovne šole.   

V prvem triletju se učenci načeloma učijo veliko raje kot pozneje v višjih razredih. Pri 

teh starostih so še bolj radovedni in željni znanja, učijo pa se tudi na ljubo staršem in 

učiteljem, saj je njihova čustvena potreba po ugajanju oziroma priznanju odraslih še 

zelo močna. Pozneje ta interes za šolo upade, bodisi zaradi neuspehov, neprimernih 

metod, nezanimive snovi… Taki učenci se začnejo učiti predvsem zaradi ocen 

oziroma, da bi se izognili slabim ocenam in ne s tem namenom, da bi pridobili novo 

znanje. Nekateri učenci dobijo pravi odpor do vsega, kar je v zvezi s šolo in z 

učenjem, začnejo celo izostajati iz šole in po končani osnovni šoli ne želijo 

nadaljevati izobraževanja, čeprav jih starši v nekaterih primerih tudi silijo v to 

(Marentič Požarnik, 1980). 

 

Ravno zaradi takih primerov si moramo učitelji in starši prizadevati, da do take 

nemotiviranosti iz strani učencev ne pride oziroma moramo svoja prizadevanja 

usmeriti tako, da bi otrok učenje, pouk in šolo vzljubil, da bo čim bolje notranje 

motiviran, da ga bo gnala vedoželjnost in da bo vedel, da se uči le zase. 

 

Tako kot sem že omenila lahko učitelji učence motivirajo na različne načine, 

predvsem morajo učno snov predstaviti na čimbolj zanimiv in učencem razumljiv 

način. Eden od učnih pristopov s katerim to lahko storimo, pa je seveda računalnik. 

 
Ali računalnik vpliva na delo učencev pri pouku in na njihovo motivacijo? Nedvomno 

ima informacijska tehnologija zelo velik, nepogrešljiv, pomemben in seveda 

dobrodošel vpliv v sodobnem poučevanju, to seveda velja tudi za matematiko. 

Računalnik ponuja velik vir informacij in možnosti za podajanje učne snovi. Učencem 

pomaga pri boljših prostorskih predstavah, razumevanju abstraktnih pojmov ter tudi 

ponuja odgovore na vprašanja na katere sami ne poznajo odgovora.  

 

S pomočjo vprašalnika sem izvedela, da si večina učencev želi dela z računalnikom 

in imajo željo, da bi večkrat šli v računalniško učilnico. Žal pa se premalo učiteljev 

odloča za uporabo računalnika pr pouku.  Za to je velik del krivde na času, ki ga 
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imajo učitelji za izpeljavo učne ure, saj je le-ta omejen, delo z računalnikom pa 

zahteva kar nekaj časa. Velik del časa vzame že sama priprava računalnika, da 

učenci sploh lahko začnejo z delom. Sama menim, da si je za to vredno vzeti čas, saj 

se učenci učijo zelo hitro in so zelo dojemljivi za nove stvari, tako da bi, če bi večkrat 

delali z računalnikom, bi delo potekalo vedno hitreje in lažje. 

 

Osnovni cilj vsakega učitelja oziroma šole je, da učence motivira, saj le-ti z večjo 

motivacijo lahko dosežejo in se naučijo veliko več. Brajša (1995) pravi, da so samo 

motivirani učenci lahko uspešni učenci in samo motivirani učitelji so lahko uspešni 

učitelji. 
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 6 PRILOGE 
 

 6. 1 Anketa 
 
Živjo! Sem Barbara Letonja in sem absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 
smer razredni pouk. Pri diplomski nalogi sem si zadala cilj raziskati kako rad/a 
uporabljaš računalnik, kako pogosto ga uporabljaš in če ti je v večje veselje se pri uri 
učiti preko njega. Tudi tvoje mnenje mi veliko pomeni, zato te prosim, da rešiš anketo 
po svojih najboljših močeh, saj so rezultati le-te ključnega pomena pri moji nalogi. 
Anketa je popolnoma anonimna, zato odgovarjaj kolikor se le da iskreno. 
Navodilo: obkroži tisti odgovor kateri velja zate. 
 

1. Spol:     A) deček      B) deklica 
 

2. Kako najraje preživljaš prosti čas? 
 

A) S prijatelji. 
B) Z družino. 
C) Berem knjige. 
D) Ob računalniku. 
E) Gledam televizijo. 
F) Se ukvarjam s športom. 

 
3. Ali imate doma računalnik? 

 
A) Da 
B) Ne 

 
4. V katerem razredu si bil/a, ko si prvič kaj delal/a z računalnikom? 

 
A) V prvem. 
B) V drugem. 
C) V tretjem. 
D) Že pred osnovno šolo. 

 
5. Kako pogosto uporabljaš računalnik? 

 
A) Vsak dan do 1 ure. 
B) Vsak dan več kot 1 uro. 
C) 2x do 3x na teden. 
D) 4x do 6x na teden. 
E) Računalnika ne uporabljam. 

 
6. Kaj ti predstavlja računalnik? 

 
A) Pripomoček za šolske namene. 
B) Način sproščanja. 
C) Stvar, ki me pred drugim naredi „frajerskega“. 
D) Pripomoček za igranje iger. 
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7. Ali so starši poleg tebe, ko si ob računalniku? 

 
A) Da. 
B) Ne. 

 
8. Ali znaš sam/a delati z računalnikom ali potrebuješ pomoč odrasle osebe? 

 
A) Znam sam. 
B) Potrebujem pomoč. 

 
9. Ali greste pri pouku kdaj v računalniško učilnico? 

 
A) Da. 
B) Ne. 

 
10. Če si odgovoril/a DA, kaj takrat počnete? 

 
A) Igramo igrice. 
B) Se učite kako se dela z računalnikom. 
C) Brskate po internetu. 
D) Se učite snov, ki bi se jo pri pouku vendar se jo prek računalnika. 

 
11.  Ali greš rad/a v računalniško učilnico? 

 
A) Da. 
B) Ne. 

 
12. Ali ti je bila naša ura v računalniški učilnici všeč? 

 
A) Da. 
B) Ne. 

 
13. Ali ti bi bila ura bolj všeč,če bi jo izvedli v vaši učilnici brez računalnikov? 

 
A) Da. 
B) Ne. 

 
14. Ali bi rad/a večkrat šel/šla v računalniško učilnico? 

 
A) Da. 
B) Ne. 

 
15. Ali misliš, da smo se pri uri ob računalniku kaj naučili ali smo se samo igrali 

igrice? 
 

A) Igrali igrice. 
B) Se učili. 
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 6. 2 Učna priprava 
 

UČNA PRIPRAVA  

Učiteljica: Barbara Letonja Datum: . 3. 2010 

Šola:  Osnovna šola Toneta 
Čufarja 

Razred: 3. 

Predmet: matematika  Zap. ura:  Št. Ur: ena (45 minut) 

Učna tema: Geometrija in merjenje 

Učna enota: Merimo (računamo z dolžinami) 

Učni cilji:  
Učenci:             -  primerjajo, merijo ter računajo z različnimi dolžinami in višinami, 
                         -  učenci pri delu uporabljajo  računalnik         
 
Učne metode:  
 
               pogovor, razlaga, primerjanje, delo z računalnikom, praktično delo,  
 
 
Učne oblike:  
 
               frontalna, individualna, v dvojicah 
 
 
Učila in u čni pripomo čki :  
 
               računalnik, spletna stran www.e-um.si, A4 listi, svinčnik, šablona 
 
 
Literatura:  
 

- Cotič, M., Felda, D. (2005): Svet matematičnih čudes. Kako poučevati 
matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole (1. del). DZS, Ljubljana 
str. 126 – 127 

- www.e-um.si 
 
 
 
Opombe: smo v računalniški učilnici (v kateri sem že predhodno pripravila spletno 
stran na kateri bomo delali, učenci ob navodilu samo prižgejo ekrane. ) 
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Aktivnost učitelja Aktivnost u čencev 

UVODNI DEL 

            1. varianta 
 

• Pokažem sliko Eifflovega stolpa 
(307m) in ljubljanskega nebotičnika 
(70 m). Vprašam jih kaj je na sliki. 

• Nato jih vprašam katera zgradba 
mislijo da je višja. Opozorim jih da 
zgradbi nista enako visoki, čeprav 
bi lahko tako sklepali iz slike. 

 
         2. varianta 
 

• Učence razdelim v pare in dam 
vsakemu svoj A4 list na katerega 
obrišejo svoje stopalo 

• Vprašam jih kdo izmed para ima 
daljše stopalo in koliko centimetrov 
mislijo da je dolgo 

• Povem jim da je to samo naša 
ocena, da sedaj bomo pa to 
preverili tako, da vzamemo šablono 
in izmerimo stopalo. Še prej pa se 
pogovorimo kako bomo merili. 

 

 
 

• Odgovorijo. 
 
 

• Razmislijo in odgovorijo. 
 
 
 
 
 
 

• Obrišejo svoje stopalo. 
 
 

• Učenci med seboj primerjajo dolžino 
stopala. 

 
• Učenci izmerijo dolžino stopala. 

OSREDNJI DEL 

 
Smučarji skakalci 
 

• Učencem povem, da so enote za m, 
dm, cm že spoznali, da sedaj bomo 
pa s temi enotami še računali. 

• Podam jim navodilo, da prižgejo 
ekran na katerem že vidijo naloge 
katere bomo reševali. 

• Pri prvi nalogi lahko uporabljajo 
učenci list in svinčnik s katerim si 
bodo pomagali računati skoke 
skakalcev. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Učenci prižgejo ekran. 
 
 

• Učenci računajo skoke posamezne 
države in jih zapisujejo v dano tabelo v 
računalniku. 

 
• Učenci iz tabele razberejo najdaljši, 

najkrajši skok in ekipo, ki je zmagala in 
vse to zapišejo v zato podana mesta. 
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Polaganje parketa 
 

• Učencem podam navodilo za 
naslednjo nalogo in jih opozorim da 
je dolžina enega kvadratka 1 dm in 
da je to dolžina ene letvice. 

 
Kaj bo nastalo 
 

• Učencem podam navodilo za tretjo 
nalogo. 

• Učence vprašam kaj je nastalo. 
 
 
 
Pustne maske 
 

• Učencem podam navodilo za to 
nalogo in jih opozorim, da naj 
pozorno preberejo navodila. 

 
 

• Učenci računajo obseg parketov in jih 
zapišejo v predvidene prostorčke. 

 
 
 
 
 
 

• Učenci povezujejo točke na ekranu. 
 

• Učenci odgovorijo. 
• Učenci nato še zapišejo na spodaj 

zastavljeno vprašanje. 
 
 
 

• Učenci računajo in zapisujejo rešitve v 
računalnik. 

 

ZAKLJU ČNI DEL 

 
• Učencem dam navodilo, da imajo 

na levi strani ekrana napisano 
besedo naloge, da jo kliknejo gredo 
pod 3. razred izberejo temo merimo 
in računanje z dolžinami. 

• Pomagam učencem, če potrebujejo 
pomoč. 

 
• Učenci sledijo navodilom. 

 
 
 
 

• Učenci rešujejo zadnje 3 naloge. 
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PRILOGE  


