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POVZETEK: V svojem magistrskem delu sem preučevala specifične vidike učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja v 7. razredu osnovne šole, pri geometriji. V 

teoretičnem delu sem predstavila učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(PPPU), ki imajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu, računanju, pozornosti, 

pomnjenju, mišljenju, koordinaciji, komunikaciji, socialnih sposobnostih in emocionalnem 

dozorevanju. Ti primanjkljaji učencem pogosto otežujejo uspešno napredovanje pri 

matematiki, posledično pa tudi na ostalih predmetnih področjih in pri vsakodnevnih opravilih. 

Preučevala sem, v kolikšni meri avtorsko zasnovan trening v obliki dodatne strokovne pomoči 

kot učne pomoči za razvoj geometrijskih spretnosti in znanj vpliva na uspešnost učencev s 

PPPU pri geometriji. 

Cilj magistrskega dela je načrtovanje, oblikovanje, izvedba in evalvacija treninga za razvoj 

geometrijskih spretnosti in znanj v 7. razredu osnovne šole, ki bo sodelujočim učencem s PPPU 

omogočil boljše predstave pri geometriji in lažje sledenje pri urah matematike. V trening so bili 

vključeni štirje učenci s PPPU, s katerimi sem predelala temo o trikotnikih, ki pokriva del 

sklopa geometrijski pojmi v učnem načrtu za matematiko. Trening je potekal v obliki dodatne 

strokovne pomoči kot učne pomoči, v katerega so bile vključene splošne in specifične strategije 

za poučevanje geometrije. Napredek v znanju je viden pri vseh sodelujočih učencih, zato lahko 

rečemo, da je bil trening uspešen. V magistrskem delu so tako predstavljene metode dela, ki so 

bile uporabljene med samim treningom in so lahko učiteljem matematike, ki izvajajo dodatno 

strokovno pomoč kot učno pomoč, v pomoč pri izvajanju le-te. 

 

KLJUČNE BESEDE: učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učne težave 

pri matematiki, geometrija, trening geometrijskih spretnosti in znanj, dodatna strokovna 

pomoč kot učna pomoč.  



 
   

ABSTRACT: In my Master's thesis, I researched specific aspects of pupils with learning 

deficits in the 7th grade of primary school, in geometry. The theoretical part presents pupils 

with learning deficits, facing difficulties with reading, writing, spelling, computing, focusing, 

memorizing, thinking, coordination, communication, social skills and emotional maturation. 

These deficits often make it difficult for pupils to progress in mathematics and consequently in 

other subject areas and at everyday tasks. I studied the extent to which author-based training in 

the form of additional technical assistance as a learning aid for the development of geometric 

skills and knowledge influences the performance of pupils with learning difficulties in 

geometry. 

The aim of the master's thesis is planning, designing, implementation and evaluation of training 

for the development of geometric skills and knowledge in 7th grade of elementary school, 

which will enable participants with learning deficits to perform better in geometry and follow 

mathematics lessons more easily. Four pupils with learning deficits were involved in the 

training, with whom I covered the triangles topic, which includes part of geometric concepts in 

the mathematics curriculum. The training took place in the form of additional technical 

assistance as learning aid, including general and specific strategies for teaching geometry. 

Progress in knowledge is visible to all participating pupils, so we can say that the training was 

successful. The master's thesis presents the methods of work used during the training, which 

can assist mathematics teachers offering additional technical help as teaching aid with 

providing it.  

 

KEYWORDS: pupils with learning deficits, learning difficulties in mathematics, geometry, 

geometry skills training, additional professional help as learning aid.  
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Tabela 1: Seznam oznak 

OZNAKA POMEN 

DSP dodatna strokovna pomoč 

IKT informacijsko-komunikacijska tehnologija 

NPZ nacionalno preverjanje znanja 

SUT specifične učne potrebe 

PPPU primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

 

 



 

1 

1 UVOD 
 

Matematika je eden izmed temeljnih predmetov v osnovni šoli in je sestavljena iz več področij. 

Eno izmed področij je tudi geometrija, ki se ukvarja z merjenjem, lastnostmi in odnosi med 

točkami, črtami, koti, površinami in telesi (Dobbins, Gagnon in Ulrich, 2014). Geometrijski 

koncepti zahtevajo uporabo dolgoročnega spomina za prepoznavanje in priklic ter 

metakognitivne sposobnosti za analiziranje problema, načrtovanje, spremljanje in vrednotenje. 

Za uspešno reševanje geometrijskih nalog učenec tako potrebuje dobro deklarativno oz. 

faktografsko znanje, proceduralno znanje, ki predstavlja korake in postopke, ter konceptualno 

znanje (Dobbins idr., 2014). 

Pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), med katere usmerjamo 

učence s težjo obliko specifičnih učnih težav in učence z močno izraženimi primanjkljaji na 

področju pozornosti in nadzora vedenja, se pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, 

pravopisu in računanju ter zaostanki v razvoju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, 

komunikacije, socialnih sposobnosti in emocionalnega dozorevanja (Magajna, Kavkler, Košak 

Babuder,  Zupančič Danko, Seršen Fras in Rošer Obretan, 2015).  Težave imajo tudi z 

razumevanjem pojmov in simbolov, s številskimi zaporedji in matematičnimi dejstvi, probleme 

s kompleksnim mišljenjem, probleme pri organizaciji, načrtovanju in prostorski predstavljivosti 

(Vipavc, 2015). O izrazitih primanjkljajih pri matematiki lahko govorimo takrat, ko pri učencih 

poleg ostalih učnih težav opazimo še učne težave na področju matematičnega konceptualnega, 

deklarativnega in proceduralnega znanja (Kavkler, Bregar Golobič, Čačinovič Vogrinčič, Klug, 

Magajna, Pečjak,  in Vernik, 2008).  

Učenci s PPPU imajo povprečne in nadpovprečne intelektualne sposobnosti. Dosegajo lahko 

enake dosežke kot sovrstniki, če so deležni ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in 

dodatne strokovne pomoči (LD Online, b. d.). Za učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni 

v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, lahko 

dodatno strokovno pomoč izvajamo kot: pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj, svetovalno storitev ali učno pomoč. Izvajamo jo lahko v skupini ali individualno, 

znotraj ali izven oddelka in največ dve uri tedensko (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični 

pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2013). Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči kot 

učne pomoči pri učencih s primanjkljaji na področju matematike je izredno pomembna vloga 

učitelja matematike. Učitelj matematike z učenci preživi največ časa, saj jih vsakodnevno 

poučuje. Naloga učitelja matematike je, da izvaja pri pouku dobro poučevalno prakso, ki 
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vključuje poučevanje na pozitiven način, z veliko mero potrpežljivosti, s preprostim 

besednjakom, uporabo konkretnih materialov, obvladovanjem postopkov z uporabo 

mnemotehnik, slik, kartončkov z opisom postopkov po korakih, razumevanjem in 

povezovanjem pojmov najprej na konkretnem nivoju, potem na grafičnem in šele na koncu na 

simbolnem nivoju ter s sistematičnim pristopom k reševanju problema z uporabo kartončkov z 

opisom korakov (Vipavc, 2015).  

Število učencev s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi in opravljajo NPZ, se iz 

leta v leto povečuje, v primerjavi z vrstniki pa vsa leta dosegajo nižje rezultate kot vrstniki brez 

posebnih potreb. Če pogledamo rezultate matematike na NPZ-ju, opazimo, da so v letu 2017 v 

povprečju učenci s posebnimi potrebami, med katerimi je največ učencev s PPPU, zbrali 44, 0 

% odstotne točke. Za primerjavo, učenci brez posebnih potreb so pri matematiki v letu 2017 

dosegli povprečno 58, 3 % (RIC, 2017). 

Vse več je učencev s PPPU, ki dosegajo nižje rezultate pri pouku ter pri opravljanju NPZ-jev. 

Razlog za to je, da se učencem s PPPU ne prilagaja pouka v tolikšni meri, kot bi potrebovali. 

Kot bodoča učiteljica matematike in računalništva sem med prakso razmišljala, kako takim 

učencem omogočiti prilagojen pouk. V ta namen sem oblikovala avtorski trening, ki bi učencem 

pomagal pri razvoju geometrijskih spretnosti in znanj, učiteljem pa predstavil različne metode 

in načine dela, ki jih lahko uporabijo pri pouku
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 UČNE TEŽAVE  
 

2.1.1 Splošne učne težave 
 

Lerner (2003, v Magajna idr., 2008, str. 26) učence z učnimi težavami definira kot »heterogeno 

skupino otrok z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, 

ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti«. Učne težave so 

lahko kratkotrajne oz. prehodne, lahko so vezane na čas šolanja ali pa trajajo vse življenje. 

Različni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z učnimi težavami, se strinjajo, da so vzroki raznovrstni 

in lahko izhajajo iz posameznika ali iz njihovega okolja. L. Magajna, M. Kavkler, G. Čačinovič 

Vogrinčič, S. Pečjak in K. Bregar Golobič (2008a) navajajo tri osnovne vzroke učnih težav:  

• vzroki so v posameznikovem primarnem okolju oz. v družini, 

• vzroki izvirajo iz interakcije posameznika in okolja, 

• vzroki izvirajo iz posameznika. 

V prvem primeru gre za posamezne značilnosti v posameznikovi družini, težave pa so lahko 

posledica neustreznega šolskega okolja. Posameznik ima lahko težave zaradi tujejezičnega 

okolja ali pa ima posameznik drugačne vrednote in jih domače okolje ne podpira. V drugem 

primeru je lahko posameznik zaradi svojih značilnosti ranljivejši. V tretjem primeru so težave 

lahko posledica okvar centralnega živčnega sistema, posledica upočasnjenega razvoja ali 

izrazite specifične motivacijske ali osebnostne lastnosti (Magajna idr., 2008a). 

 

2.1.2  Specifične učne težave 
 

Pod izrazom specifične učne težave (SUT) razumemo heterogeno skupino primanjkljajev, ki se 

kažejo na kateremkoli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, 

komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno 

dozorevanje (Magajna idr., 2008a). Ameriško ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je leta 

1977 sprejelo naslednjo definicijo za SUT (Žagar, 2012, v Rotatori, Gerber, Litton in Fox, 
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1986): »Specifične učne težave pomenijo motnjo v enem procesu ali več osnovnih psiholoških 

procesih, ki se nanašajo na razumevanje ali rabo jezika, govorjenega ali pisnega, kar se odraža 

v okrnjeni sposobnosti poslušanja, mišljenja, govora, branja, pisanja, pravopisa ali računanja. 

Izraz vključuje pogoje, kot so: zaznavna nezmožnost, možganska okvara, minimalna cerebralna 

disfunkcija, disleksija, razvojna afazija itd. Izraz ne vključuje učnih problemov, ki so primarno 

pogojeni z vizualnimi, slušnimi ali motoričnimi nezmožnostmi, mentalno retardacijo, čustveno 

motnjo ali neugodnim okoljem.« Kavkler idr. (2008) navajajo, da SUT lahko delimo v dve 

glavni skupini, ki vključujeta: 

• vpletenost slušno-vizualnih procesov, kamor spadajo motnje branja, pravopisne 

težave in druge učne težave, ki temeljijo na jeziku, 

• vpletenost vizualno-motoričnih procesov, kamor spadajo težave pri pisanju, težave 

pri matematiki, težave pri načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti ter 

primanjkljaji na področju socialnih veščin. 

Glede na slovensko zakonodajo SUT delimo na učence z lažjimi in deloma zmernimi SUT, ki 

zahtevajo prilagoditev v načinih dela in individualni pomoči brez odločbe, in učence s težjimi 

oblikami SUT, ki zahtevajo usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, vendar z enakovrednim izobrazbenim standardom (Žakelj in 

Valenčič Zuljan, 2015). 

 

2.1.3  Primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 

Opredelimo še dva pomembna termina: otroci s posebnimi potrebami in primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. 

Opredelitev otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 58/11, 2012, 2. člen): »Otroci 

s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oz. 

otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oz. posebne programe vzgoje in 

izobraževanja.« L. Magajna idr. (2015) so oblikovale naslednjo definicijo za primanjkljaje na 
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posameznih področjih učenja (PPPU) (Magajna idr., 2015, str. 23): »Kot otroke s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri 

katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema 

kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri 

branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje 

pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali 

emocionalnega dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in 

nebesednih informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje 

vplivajo na učenje in vedenje. So notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim 

poučevanjem in drugimi okolijskimi dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, 

nevrološkimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi 

težavami ali motnjami, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.«  

Za opredelitev otroka s PPPU je potrebno izpolnjevati spodnje kriterije (Magajna idr.,  2015): 

• Dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji globalnih 

intelektualnih sposobnosti in uspešnostjo na področju branja, pisanja, računanja in 

pravopisa. 

• Obsežne in izrazite težave na enem ali več izmed štirih področij šolskih veščin - branje, 

pisanje, pravopis, računanje. Težave morajo vztrajati in biti izražene do te mere, da 

otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

• Slabša učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih sposobnosti organiziranja in 

strukturiranja učnih zahtev ter hitrost predelovanja informacij. 

• Motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so: pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 

orientacija, organizacija informacij … 

• Izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in nevrološke 

motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost ter psihosocialno 

neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje.  
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L. Magajna idr. (2015) navajajo, da  so PPPU  skupina motenj, katero sestavljajo:  

• specifične motnje branja (disleksija),  

• pravopisne težave (disortografija),  

• specifične motnje računanja (specifične aritmetične učne težave in diskalkulija), 

• motnje pisanja (npr. disgrafija) 

•  in primanjkljaji na področju praktičnih ter socialnih veščin (neverbalne motnje učenja 

in dispraksija). 

PPPU opredeljujejo otrokova močna področja in primanjkljaji, ki jih lahko diagnosticiramo šele 

po začetku formalnega poučevanja veščin pisanja, branja, pravopisa in računanja. Za diagnozo 

je potrebna klinična diagnostična ocena, ki vključuje sintezo ugotovitev posameznikove 

zdravstvene, razvojne, šolske in družinske zgodovine ter različne formalne in neformalne mere 

šolskih veščin in kognitivnih primanjkljajev. Pri opredelitvi je ključno vztrajanje primanjkljajev 

kljub vsaj šestmesečnem izvajanju prvih treh korakov modela odziv na obravnavo (opisan v 

nadaljevanju), vključevanje v dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in skupinske 

pomoči. PPPU se pojavijo v obdobju šolanja, vendar pa se izražajo v polni meri šele takrat, ko 

zahteve presežejo posameznikove omejene zmožnosti, kot npr. časovno omejeni testi, branje in 

pisanje kompleksnih poročil, velika količina obremenitev …Otrok s PPPU ima izrazito nižje 

izobraževalne dosežke, kot bi jih pričakovali glede na starost, razred, sociokulturno okolje in 

raven intelektualnih sposobnosti (Magajna idr.,  2015).   

PPPU se med šolanjem kažejo na različne načine in prizadenejo mnoge vidike 

posameznikovega življenja. Nekateri učenci imajo več primanjkljajev, ki se med sabo 

prekrivajo, pri drugih pa so primanjkljaji, ki le malo vplivajo na druga področja njihovega 

življenja. Neuspehi zaradi PPPU pri učencu pogosto povzročajo doživljanje frustracije, 

znižanje samospoštovanja in vodijo k izogibanju dejavnostim, ki zahtevajo rabo otrokovih 

šibkih področij. Primanjkljaji lahko ovirajo posameznikovo učinkovitost vse življenje (Kavkler 

idr., 2008). 
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2. 2 MATEMATIKA IN GEOMETRIJA 
 

Šolska uspešnost in neuspešnost sta vse bolj pomembni v naših šolah, saj dobivata v okviru 

razprav in strategij gospodarskega in družbenega razvoja vse večji pomen, saj se poudarja 

prispevek znanja in spretnosti k nacionalni konkurenčnosti (Piciga, 2002, v Magajna, 2008). 

Šolski neuspeh je širok pojem, ki ima za različne posameznike lahko različen pomen: za nekoga 

lahko označuje neuspeh šolskega sistema, da bi poskrbel za službe, ali pa pomeni, da učenci 

zapuščajo šole brez kompetenc in veščin, ki jih zahteva trg dela (Magajna, Pečjak, Peklaj, 

Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič in Kavkler, 2008). V šolskem sistemu je učna uspešnost 

opredeljena z učnimi cilji oz. standardi znanja, ki pa so zapisani v učnem načrtu za posamezen 

predmet. Učna neuspešnost je torej pogojena z uspešnostjo na posameznih področjih oz. šolskih 

predmetih. Razširjen problem učnih težav in šolske neuspešnosti ima ogromne posledice na 

posameznikovo funkcioniranje in kakovost življenja (Magajna idr., 2008). Ekonomske 

posledice različnih stališč in ukrepov, s katerimi dopuščamo, da mladostniki z učnimi in 

vedenjskimi težavami opuščajo šolanje, pripeljejo do tega, da taki mladostniki ne končajo 

srednje šole in so tako manj verjetno razvili socialno vedenje.  

Matematika je eden temeljnih predmetov v šoli, saj se z njo srečujemo na večini področij 

človekovega življenja in ustvarjanja. V osnovni šoli pri pouku matematike spodbujamo različne 

oblike mišljenja, ustvarjalnost, formalna znanja in spretnosti. Ena izmed vej matematike je tudi 

geometrija in je prisotna tako v osnovni kot srednji šoli (Učni načrt, 2011). 

 

2.2.1 Geometrija 
 

Beseda geometrija izhaja iz dveh grških besed, zemlja in merjenje. Izvor geometrije je 

starodaven (verjetno najstarejša veja matematike) z več starimi kulturami, vključno z indijsko, 

babilonsko, egiptovsko, kitajsko in tudi grško. V teh starodavnih časih je bila geometrija 

uporabljena v merilu zemlje (danes bi rekli geodezija) ter pri gradnji verskih in kulturnih 

artefaktov. V devetnajstem stoletju je geometrija, tako kot večina akademskih disciplin, šla 

skozi obdobje rasti in od takrat se je vsebina geometrije in njena notranja raznolikost povečala. 

Tako je danes mogoče razvrstiti več kot 50 različnih vrst geometrije (Jones, 2002). 

Geometrija je področje matematike, ki se ukvarja z merjenjem, lastnostmi in odnosi med 

točkami, črtami, koti, površinami in telesi (Dobbins idr., 2014). Pomaga nam razumeti svet 
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okrog nas in je pomembna za mnoga področja vsakdanjega življenja, od npr. načrtovanja vrta 

do kupovanja preproge za spalnico (Zhang idr., 2012, v Kverh Žgur, 2016). Geometrija se v 

povezavi z merjenjem neposredno povezuje z vsakdanjim življenjem in tako kaže uporabnost 

v življenju posameznika ne glede na starost. Cawley, Foley in Hayes (2009) navajajo tri 

osnovne vzroke, ki opredeljujejo pomen geometrije: 

• geometrija in merjenje se uporabljata v življenju pred števili, 

• ponujata številne priložnosti razvoja kognitivnih sposobnosti, širjenje besednega 

zaklada in komunikacijskih spretnosti, 

• predstavljata socialni vidik matematike, saj vodita in usmerjata vedenja in medsebojne 

stike. 

 

2.2.2 Geometrija v vsakdanjem življenju 
 

Geometrijo uporabljamo vsakodnevno, velikokrat brez naše vednosti. Naši možgani naredijo 

geometrijsko prostorske izračune, ko zjutraj stopimo iz postelje ali vzporedno parkiramo avto. 

Geometrijo lahko najdemo v umetnosti, arhitekturi, inženiringu, robotiki, astronomiji, 

skulpturami, vesolju, športu, strojih, avtomobilih in še veliko več (What is geometry?, b. d.). 

Geometrijo najdemo tudi v naravi. Vzorec najdemo na listih, v cvetju, školjkah in na mnogih 

drugih mestih. Celo naše telo sestavljajo vzorci, krivulje in linijski segmenti. Z opazovanjem 

narave so znanstveniki začeli raziskovati in razložiti bolj osnovna načela, ki so zdaj sprejeta kot 

znanstvene resnice. Te ugotovitve in realizacije so vodile k napredku novega učenja v znanosti 

in geometriji. Vse se je začelo s preprostimi ponavljajočimi se vzorci, kot so orbite planetov ali 

gibanje nihala. To se nadaljuje tudi danes, ko so naravni dogodki razloženi in predstavljeni z 

geometrijskimi predstavitvami, razmišljanjem in načeli. Gradbeniki, notranji oblikovalci, 

krajinski oblikovalci in ostali se zanašajo na geometrijska načela, da bi pritegnili oči 

potencialnih kupcev. V nekaterih primerih je geometrija, ki jo najdemo v naravi, navdih za 

umetne predmete, medtem ko gre v drugih primerih za naravne dogodke, ki so navdih za 

nadaljnji razvoj in razumevanje geometrijskih načel in idej (Why is Geometry Important in 

Everyday Life?, b. d.).  
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Geometrijske vzorce najdemo tudi v vsakem delu doma, vključno s slikarskimi modeli, 

umestitvami v oknih, preprogami in številnimi drugimi primeri. Poleg estetskih načel je 

potrebno geometrijsko razmišljanje, da so domovi in stavbe strukturno pravilno zgrajene. 

Razumevanje, kateri koti omogočajo močnejše in varnejše zgradbe, je pomagalo spremeniti 

trende v gradbeništvu. Poleg tega so bili zakoni spremenjeni tako, da vključujejo izvajanje 

znanih zakonov geometrije v različne obrti. Te spremembe so znatno povečale varnost mnogih 

stvari na našem planetu. Zato mnogi poklici zahtevajo vsaj osnovno razumevanje geometrije. 

Šport, gradbeništvo, tkanje, šivanje, dekoriranje in mnogi drugi zahtevajo uporabo konceptov, 

pridobljenih z učenjem geometrije. V mnogih poklicih znanje, pridobljeno s popolnim 

razumevanjem geometrijskih principov, zagotavlja ne samo povečanje varnosti, temveč tudi 

povečanje ustvarjanja orodij, izboljšanje ravni spretnosti in estetsko ugodne ureditve. V športu 

lahko razumevanje kotov dovoli športniku, da bolje ujame ali vrže žogo. Pri tkanju in šivanju 

se estetika seveda lahko poveča z uporabo geometrijskih modelov, lahko pa se uvedejo tudi 

drugi modeli, ki morda povečajo prodajo za novega oblikovalca oblačil. Dejstvo je, da skoraj 

vsi profili zahtevajo nekaj osnovnega razumevanja načel geometrije. Del geometrijskega 

razmišljanja je razumevanje kritičnega razmišljanja in sklepanje odgovorov glede na konkretna 

dejstva. Na ta način je geometrija življenjska veščina. Takšno razmišljanje se uporablja za 

ustvarjanje novih izumov ali odkrivanje rešitev za različne življenjske težave (Why is Geometry 

Important in Everyday Life?, b. d.). 

 

2.2.3 Geometrija in učni načrt 
 

Geometrija je čudovito področje matematike za poučevanje. Tu je polno zanimivih problemov 

in presenetljivih izrekov. Odprta je za številne različne pristope. Ima dolgo zgodovino, ki je 

tesno povezana z razvojem matematike. Je sestavni del naše kulturne, ki je bistvena sestavina 

številnih vidikov življenja od arhitekture do oblikovanja. Še več, geometrija privlači naša 

vizualna, estetska in intuitivna čutila. Za poučevanje geometrije je dobro vedeti kako prepoznati 

zanimive geometrijske probleme in izreke, ceniti zgodovino in kulturni kontekst le-te (Jones, 

2002). 

Zakaj vključiti geometrijo v šolski sistem? 

Učenje geometrije pomaga učencem pri razvijanju veščin vizualizacije, kritičnega mišljenja, 

intuicije, perspektive, reševanja problemov, napovedovanja, deduktivnega razmišljanja, 
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logičnega razmišljanja in dokazovanja. Geometrijske predstave lahko učencem pomagajo pri 

razumevanju drugih področij matematike: množenje v aritmetiki, razmerja med grafi funkcij 

(dveh ali treh spremenljivk) in grafičnih predstavitev podatkov v statistiki. Prostorska 

obrazložitev je pomembna na drugih učnih področjih, kot so geografija, umetnost, oblikovanje 

in tehnologija. Delo s praktično opremo pa lahko pomaga pri razvijanju motoričnih veščin 

(Jones, 2002). 

V geometriji je veliko zanimivih, včasih presenetljivih ali nasprotno intuitivnih rezultatov, ki 

lahko učence spodbudijo, da bi vedeli več in razumeli, zakaj. Predstavitev geometrije na način, 

ki spodbuja radovednost in spodbuja raziskovanje, lahko izboljša učenčevo učenje in njihov 

odnos do matematike. S spodbujanjem učencev, da razpravljajo o težavah v geometriji, 

artikulirajo svoje ideje in razvijejo jasno strukturirane argumente, ki podpirajo njihove intuicije 

ter lahko privedejo do boljših komunikacijskih spretnosti (Jones, 2002). Živimo v 3-D svetu, 

kar pomeni, da je sposobnost interpretiranja vizualnih informacij bistvena za človeško življenje. 

Razviti razumevanje, kako so povezani prostorski pojavi in to razumevanje z zaupanjem 

uporabiti za reševanje problemov, mora biti del izobraževalnih izkušenj vseh učencev. 

Geometrija ponuja bogat način razvijanja vizualnih veščin. Vizualizacija učencem omogoča 

poiskati način raziskovanja matematičnih in drugih problemov, brez potrebe po izdelavi 

natančnih diagramov ali uporabi simboličnih predstavitev. Veliko našega kulturnega življenja 

je vizualnega. Estetska ocena umetnosti, arhitekture, glasbe in številnih kulturnih artefaktov 

vključuje geometrijska načela - simetrija, perspektiva, obseg, usmeritev in tako naprej. 

Razumevanje mnogih znanstvenih načel in tehnoloških pojavov zahteva tudi geometrijsko 

osveščenost, kot tudi navigacija, usmerjanje in branje zemljevidov. Reševanje teh problemov 

zahteva znatno geometrijsko znanje. Primeri geometrijskih znanj (Jones, 2002): 

• Računalniško podprto oblikovanje in geometrijsko modeliranje: osnovna težava je 

opisovanje, oblikovanje, spreminjanje ali izdelava oblik, ki jih želimo: avtomobili, 

letala, zgradbe, izdelane komponente itd. z uporabo računalnikov. Opisi morajo biti 

dovolj natančni, da neposredno nadzorujejo proizvodnjo in dovolijo simulacijo in 

testiranje predmetov. Dejansko je bilo na primer najnovejše letalo Boeing v celoti 

zasnovano z uporabo računalnikov brez uporabe fizičnih modelov. 

• Robotika: za uporabo robota moramo vnašati (z uporabo kamer, senzorjev itd.) 

geometrijski model okolja. Celoten problem uporabe geometrijskega besednjaka (npr. 
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trdo modeliranje, večjedrske aproksimacije itd.) in kako so strukturirane informacije, je 

glavno področje raziskav na področju, imenovano računska geometrija. 

• Medicina: ustvarjanje raznih meritev zahteva izdelavo ustrezne tridimenzionalne 

podobe delov telesa. To lahko na primer vključuje vrsto projekcij ali slik iz ultrazvočne 

ali magnetne resonančne slike. To postavlja vprašanja o tem, koliko meritev je potrebnih 

za izdelavo celotne tridimenzionalne slike in kakšen algoritem se lahko uporabi za 

rekonstruiranje celotne slike. Takšna vprašanja so privedla do nekaj pomembnih novih 

rezultatov na področjih, kot je geometrijska tomografija. 

• Računalniška animacija in vizualne predstavitve: kako lahko računalnik ustvari 

dovolj bogate slike, da bi presenetil naše človeško dojemanje statične oblike in gibljivih 

predmetov? Nova matematika z geometrijsko osnovo, kot so fraktali in geometrijsko 

modeliranje, je del tega. 

• Nadaljnja področja, kjer se pojavljajo geometrijski problemi, so v kemiji (računalniška 

kemija in oblike molekul), materialni fiziki (modeliranje različnih oblik stekla in 

agregatnih materialov), biologiji (modeliranje proteinov) in v večini področij 

inženiringa (Jones, 2002). 

Pouk geometrije razvija vizualno-prostorske sposobnosti učencev, jezikovno razumevanje, 

osebno-socialno področje, kognitivne sposobnosti in številna druga področja posameznikovega 

življenja (Zhang idr., 2012, v Kverh Žgur, 2016). Pri zgodnjem šolanju je geometrijski 

poudarek na likih in oblikah. Od tod se premikamo k učenju lastnosti in odnosov med liki in 

telesi. Začnemo uporabljati spretnosti za reševanje problemov, razumemo preoblikovanja, 

simetrijo in prostorsko sklepanje. Ker se abstraktno razmišljanje nadaljuje, geometrija postane 

veliko več kot analiza in sklepanje. Učenje geometrije ponuja številne temeljne spretnosti in 

pomaga pri izgradnji logičnega razmišljanja, deduktivnega razmišljanja, analitičnega sklepanja 

in reševanja problemov (What is geometry?, b. d.).   

Geometrijski koncepti zahtevajo uporabo dolgoročnega spomina za prepoznavanje in priklic 

ter metakognitivne sposobnosti za analiziranje problema, načrtovanje, spremljanje in 

vrednotenje. Za uspešno reševanje geometrijskih nalog učenec tako potrebuje dobro 

deklarativno oz. faktografsko znanje, proceduralno znanje, ki predstavlja korake in postopke, 

ter konceptualno znanje (Dobbins idr., 2014). 



 

12 

Učenci naj bi ob zaključku osnovne šole poznali in uporabljali pojme in postopke ravninske in 

prostorske geometrije, uporabljali geometrijsko orodje pri načrtovanju geometrijskih 

konstrukcij, opisali in utemeljili postopek geometrijske konstrukcije, uporabljali različne 

strategije merjenja, pretvarjanja merskih enot v geometrijskih nalogah in nalogah iz 

vsakdanjega življenja ter uporabljali formule ravninske in prostorske geometrije pri reševanju 

problemov (Učni načrt, 2011). Če smo bolj natančni morajo učenci dosegati naslednje splošne 

učne cilje iz učnega načrta za matematiko (Učni načrt, 2011, str. 43): 

• »utrjujejo pretvarjanje merskih enot in jih povežejo z reševanjem geometrijskih nalog; 

• razvijajo geometrijske predstave v ravnini in prostoru;  

• razvijajo uporabo geometrijskega orodja pri načrtovalnih geometrijskih nalogah;  

• razvijajo strategije geometrijskih konstrukcij z uporabo geometrijskega orodja;  

• opisujejo postopek geometrijske konstrukcije;  

• razvijajo natančnost in spretnost pri računanju neznanih količin pri likih in telesih.«  

Za vsako poglavje so zapisani tudi specifični učni cilji, ki jih morajo učenci dosegati. Spodaj 

so predstavljeni specifični učni cilji na temo trikotniki v 7. razredu osnovne šole, katere sem 

potrebovala pri empiričnem delu. Učenci naj bi ob koncu 7. razreda osnovne šole (Učni načrt, 

2011): 

• opisali trikotnik (označili oglišča, stranice in  kote), razvrstili trikotnike glede na kote 

in stranice ter spoznali odnose med dolžinami stranic (trikotniško pravilo), 

• razlikovali pojma notranji in zunanji kot trikotnika, 

• poznali in uporabljali vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika pri računskih in 

načrtovalnih nalogah, 

• poznali odnose med notranjimi koti trikotnika in stranicami trikotnika ter to uporabljali 

pri načrtovalnih nalogah, 

• poznali in uporabljali potrebne ter zadostne podatke za skladnost trikotnikov pri 

načrtovalnih nalogah, 

• poznali in uporabljali višino pri načrtovanju trikotnika, 

• poznali in uporabljali znamenite točke trikotnika pri načrtovalnih nalogah, 
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• poznali in uporabljali težišče, težiščnico, polmer včrtanega in očrtanega kroga trikotnika 

pri načrtovanju trikotnika, 

• trikotniku očrtali in včrtali krog, 

• prepoznali in načrtali osno-simetrične trikotnike, 

• izračunali obseg in ploščino trikotnika z uporabo obrazcev in to povezali s 

pretvarjanjem merskih enot. 

Poleg splošnih in specifičnih ciljev so v učnem načrtu opredeljena tudi minimalna znanja, 

katera mora učenec dosegati. Učenec naj bi dosegal naslednja minimalna znanja, ki se 

navezujejo na temo trikotnikov (Učni načrt, 2011): 

• poimenuje trikotnik glede na stranice in kote,  

• v trikotniku nariše vsaj eno višino, 

• pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabi, 

• načrta trikotnik s podatki: s-s-s, s-k-s, k-s-k in ga označi, 

• izračuna obseg in ploščino trikotnika s celoštevilskimi merskimi podatki. 

 

2.3 UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 
 

Matematika je eden temeljnih predmetov v šoli, saj se z njo srečujemo na večini področij 

človekovega življenja in ustvarjanja. Učenje matematike mora učencem predstavljati izziv in 

jim omogočati občutek uspeha. Pri matematiki je podobno kot pri drugih dejavnostih, neuspeh 

predstavlja neko negativno izkušnjo, katere se želimo na vsak način izogniti. Ne samo 

matematika, tudi ostali predmeti postanejo prehitro pretežki, ko od nas zahtevajo preveč. 

Usvajanje matematičnih znanj in spretnosti je dolgotrajen proces, ki lahko za osvojitev 

posameznega pojma traja tudi več mesecev ali celo let. V fazi usvajanja matematičnih pojmov 

marsikateri učenec le-te doživlja kot abstraktne, kar pa je eden glavnih razlogov, zaradi katerih 

imajo učenci težave pri matematiki (Vipavc in Kavkler, 2015). Predvsem je težavno pri učencih 

z motnjami branja in pisanja. Taki učenci pri pisanju zamenjajo črko, pri matematiki pa tudi 

številke. V veliko primerih se zgodi, da učenec pove pravilen rezultat naloge, ko pa je potrebno 

to še zapisati, pa pride do napak. Ker je dandanes v šolah veliko pisanja, pisnega reševanja 
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nalog in testov, učitelji v večini primerov opazijo napačne izračune, manj pa prepoznavajo 

specifične težave (Žerovnik, 2004). Velikokrat so posledice učnih težav pri matematiki hujše 

kot pri ostalih predmetih, saj pomembno vplivajo na izobraževalne in vsakodnevne življenjske 

možnosti posameznika. To je pokazala tudi raziskava Flereta s sodelavci iz leta 2009, kjer so 

ugotovili, da ocena iz matematike na koncu osnovne šole najbolj napoveduje izbiro srednje šole 

in uspešnost na le-tej (Vipavc in Kavkler, 2015). 

Razlikovati moramo med splošnimi učnimi težavami in SUT pri učenju matematike. Splošne 

učne težave so povezane z nižjimi dosežki pri vseh šolskih predmetih, specifične pa le pri 

matematiki (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

2.3.1  Vzroki za učne težave pri matematiki 
 

M. Kavkler, T. Žerdin in L. Magajna (1991) navajajo več razlogov za učne težave pri 

matematiki: subjektivne in objektivne. Med subjektivne štejemo sposobnosti, strah, psihične 

motnje, delovne navade, razvojne zaostanke, slabo predznanje … Med objektivne pa učbenike, 

metode in oblike dela, didaktične pripomočke in neusklajenost učnih načrtov z razvojnimi 

možnostmi učencev.  

Nekatere težave pri usvajanju matematičnega znanja nastanejo tudi kot posledica ostalih težav 

pri učenju. Če ima otrok težave na področju jezika, posledično težje razumeva zahtevna 

navodila, ima slabši besedni zaklad in bo tako težje razumel vse izraze v učbenikih in vprašanja 

ter navodila, ki jih poda učitelj. Ko tak učenec rešuje matematične naloge, sreča cel kup 

nerazumljivih izrazov, kar mu povzroča težave pri reševanju nalog: pogosto narobe zapiše 

ulomke, ne razume besed odvzemi, dodaj, manj, več, namesto kvadra nariše kvadrat, ali nariše 

pravokotnik namesto pravokotnega trikotnika, ker se besede razlikujejo le v enem glasu ali 

imajo skupne korene. Kadar ima otrok težave pri pisanju, pogosto ne dokonča skice, kar ima 

zapisano, prebere popolnoma drugače, težje razvršča predmete, pojavljajo se težave pri pisnem 

računanju, ker ne podpisuje ustrezno, težko si zapomni like. Če ima otrok težave na področju 

branja, ne razume navodil nalog, se težko uči na pamet, ima slab matematični besedni zaklad, 

težje avtomatizira računske odnose, težko razume merske enote. Kadar ima otrok težave na 

zaznavno-motoričnem področju, ima težave s koordinacijo in gibanjem, koordinacija oko - 

roka je slabša, slabše je orientiran v prostoru. Zaradi težav težje osvaja znanje iz geometrije, 

težko natančno prerisuje, razlikuje like in telesa. Težje ocenjuje količine, oddaljenost in ima 
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težave pri kompleksnejših nalogah z izračunavanjem površine, prostornine, hitrosti in 

oddaljenosti (Kesič Dimic, 2002). 

Tabela 2: Vzroki in znaki učnih težav pri matematiki 

 

 
 

VZORKI UČNIH TEŽAV 

- splošno upočasnjeni  intelektualni razvoj, 

- specifični primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

- pomanjkljive učne navade, 

- nizka motivacija za šolsko delo, 

- slaba samopodoba, 

- večkratna neuspešnost, 

- nespodbudno domače ali šolsko okolje 

 

 

ZNAKI UČNIH TEŽAV 

- zaostajanje za vrstniki, 

- težave pri logičnem mišljenju, 

- težave pri razumevanju in izvajanju algoritmov, 

- težave pri branju in pisanju, 

- kratkotrajna pozornost, 

- pomanjkljive učne in delovne navade 

 

VSEBINE 

- seštevanje in odštevanje s prehodom, 

- geometrija, geometrijska telesa, geometrijske predstave, 

- količine, merske enote, pretvarjanje, 

- reševanje problemov 

 

Povzeto po A. Žakelj in M. Valenčič Zuljan (2015). 
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2.3.2 Klasifikacija učnih težav pri matematiki  
 

Adler (2008) opredeli štiri oblike učnih težav pri matematiki, in sicer:  

• splošne učne težave pri matematiki,  

• psevdodiskalkulijo,  

• akalkulijo in 

• diskalulijo. 

Učenci s splošnimi učnimi težavami nimajo težav le pri matematiki, ampak tudi pri ostalih 

predmetih. Učencem pri matematiki ponudimo prilagojene pripomočke, snov razložimo ob 

življenjskih primerih. Učenci imajo stalno prisotne težave, ki so razlog nižje intelektualne 

sposobnosti, nizke motivacije, zmanjšane sposobnosti usmerjanja in vzdrževanja motivacije. 

Psevdodiskalulijo si lahko razlagamo kot obliko matematičnih težav, ki izhajajo iz čustvenih 

blokad kljub ustreznim kognitivnim sposobnostim. Učenci so prepričani, da ne zmorejo biti 

uspešni, to povežejo s svojim mišljenjem, da niso dovolj pametni, vsa njihova ugibanja pa 

podkrepi še vsak neuspeh. S to težavo se srečuje več učenk kot učencev, pomaga pa predvsem 

odkrit pogovor z učiteljem ali psihologom, kjer se poskusi soočiti s čustvenimi blokadami. 

Učenci z akalkulijo zmorejo rešiti le redke matematične naloge, kar kaže na poškodbe 

možganov. Učenec kljub trudu in številnim nalogam ne usvoji osnovnih principov računanja 

(učenec ne more izračunati preprostih računov, kot so 4 + 2, in ni sposoben uporabljati 

matematičnih simbolov). Diskalulijo povezujemo z učenci, kateri lahko v določenem trenutku 

uspešno rešijo nalogo, le trenutek kasneje ali naslednji dan pa bodo imeli pri enaki ali podobni 

nalogi težave. Značilno je tudi, da učenec uspešno reši zahtevno nalogo, a se ustavi pri 

enostavnih računih, kjer si mora pomagati z računanjem na prste. Za učence z diskalkuljo je 

značilno, da si nekaterih osnovnih matematičnih znanj nikakor ne morejo zapomniti (npr. 

poštevanke) (Adler, 2008).  

 

Slika 1: Učne težave pri matematiki po Adlerju (2008) 
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Po Gearyju (1994, v Vipavc, 2015) specifične učne težave pri matematiki delimo na 

diskalkulijo in specifične učne težave pri aritmetiki. Pridobljena diskalkulija je posledica 

možganske okvare, razvojna diskalkulija pa je opredeljena z vsemi elementi matematičnega 

znanja (razvoj občutka za števila, avtomatizacija aritmetičnih dejstev, avtomatizacija 

aritmetičnih postopkov ter točnost matematičnega sklepanja). Učenec s SUT pri aritmetiki ima 

težave le na področju avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov. SUT pri aritmetiki so 

pogojene s slabšim semantičnim spominom (vpliva na priklic aritmetičnih dejstev), 

proceduralnimi težavami (odraža v obvladovanju postopkov) in vizualno-specialnimi težavami 

(vplivajo na reševanje matematičnih nalog pri aritmetiki in geometriji) (Vipavc, 2015). Po 

Gearyju jih delimo na tri podskupine: težave s priklicem aritmetičnih dejstev, proceduralne 

težave in vidno-prostorske težave. 

 

Slika 2: Učne težave pri matematiki po Gearyju (1994) 

 

 

2.3.3 Specifične učne težave pri matematiki 
 

J. Vipavc in M. Kavkler (2015) navajata, da so SUT pri matematiki opredeljene kot 

primanjkljaji na naslednjih štirih področjih: 

• razvoj občutka za števila, 

• avtomatizacija aritmetičnih dejstev (deklarativno znanje), 

• avtomatizacija aritmetičnih postopkov (proceduralno znanje) in 

• točnost matematičnega sklepanja. 
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Pri razvoju občutka za števila gre predvsem za sposobnost prepoznavanja odnosov in uporabo 

različnih števil, merjenje, uporabo in razumevanje števil v strategijah štetja in računanja, 

obvladovanje številske osi … Avtomatizacija aritmetičnih postopkov pri reševanju simbolnih 

in besedno predstavljenih nalog, katere morajo učenci hitro in tekoče izračunati (oz. točnost 

izvajanja) (Vipavc in Kavkler, 2015). 

Magajna idr. (2008a) SUT pri matematiki delijo v dve večji skupini: diskalkulija in specifične 

aritmetične učne težave. Učenci z diskalkulijo imajo velike težave pri učenju matematike, 

predvsem so prisotne izrazitejše učne težave na področju matematičnega konceptualnega 

(pojmovnega) znanja, obvladovanja aritmetičnih dejstev in obvladovanja aritmetičnih 

postopkov. Za take učence je značilno, da slabše obvladajo štetje, mestne vrednosti, velikostne 

odnose itd. in reševanje problemov. Reševanje problemov poteka počasi in bolj površno, saj 

uporabljajo razvojno manj razvite strategije reševanja aritmetičnih problemov.  Poznamo tudi 

učence s prostorsko diskalkulijo, ki imajo težave pri matematiki predvsem zaradi nezmožnosti 

vizualizacije matematike, bolj izrazite postanejo te težave pri geometriji in reševanju enačb. 

Pogosto pa jih spremljajo tudi težave na jezikovnem in socialnem področju (Kavkler idr., 2008). 

»Specifične aritmetične učne težave imajo učenci, ki dosegajo pomembno nižje rezultate kot 

vrstniki in imajo težave pri obvladovanju osnovnih aritmetičnih sposobnosti ter spretnosti 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, manj pa na področju bolj abstraktnih 

matematičnih sposobnosti in spretnosti iz algebre, trigonometrije ter geometrije.«  (Kavkler 

idr., 2008, str. 15) Specifične aritmetične učne težave imajo izvor v različnih spoznavnih in 

nevroloških primanjkljajih, ki so povezane s slabšim semantičnim spominom (težave pri 

priklicu dejstev iz dolgotrajnega spomina), z aritmetičnimi proceduralnimi postopki (težave pri 

avtomatizaciji postopkov) in z vizualno-prostorskimi primanjkljaji (neustrezna uporaba 

vizualno-prostorskih spretnosti) (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

 

2.3.4 Vzroki za SUT pri matematiki in prepoznavanje učencev s SUT pri 
matematiki 
 

Vzroki za SUT pri matematiki so lahko genetski ali posledica vplivov iz okolja, izvirajo pa tudi 

iz spoznavnega področja. Vzroki na spoznavnem področju se kažejo pri sprejemanju informacij 

(razlikovanje slušnih in vidnih dražljajev), predelovanju informacij (pomanjkljiva pozornost na 

posameznih področjih), jezikovnih in komunikacijskih primanjkljajih (ovirajo učenca pri 
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branju in pisanju matematičnih besedil), pri primanjkljajih na področju strategij (reševanje 

besednih problemov) in nizki motivaciji (Peklaj, 2012). 

Pri prepoznavanju učencev s SUT pri matematiki moramo razlikovati specifične učne težave 

pri matematiki od normalnih oblik šolske neuspešnosti, kot so začetne težave pri učenju števil 

ali pojmih aritmetičnih operacij.  Upoštevati je potrebno tudi normalen razvoj otrokovih znanj 

in spretnosti, kar je pomembno zato, da ugotovimo stopnjo učnih težav.  Vedeti moramo, da je 

matematična znanja in spretnosti potrebno učenca sistematično učiti in da njihovo obvladovanje 

ni odvisno samo od biološkega zorenja, ampak tudi od kakovosti procesa poučevanja. Potrebno 

je upoštevati kriterije za klasifikacijo učnih težav pri matematiki in iskati vzroke specifičnih 

učnih težav pri matematiki iskati v delovanju otrokovih kognitivnih procesov (Vipavc, 2015). 

J. Vipavc (2015) navaja nekaj znakov, s pomočjo katerih lahko hitro prepoznamo SUT pri 

učencih: 

• težave z branjem in razumevanjem (leksikalna diskalkulija –  težave pri branju števil), 

• težave pri pisanju števil (grafična diskalkulija – težave s pisanjem matematičnih 

simbolov), 

• problemi z razumevanjem pojmov in simbolov (verbalna diskalulija – težave pri 

usvajanju matematičnih pojmov, praktično spoznavna diskalulija – težave s prenosom 

matematičnega znanja v stvarni svet), 

• problemi s številskimi zaporedji in matematičnimi dejstvi (idejno spoznavna 

diskalkulija), 

• problemi s kompleksnim mišljenjem in fleksibilnostjo (operativna diskalkulija), 

• težave v vsakodnevnem življenju. 

 

2.3.5 Kontinuum specifičnih učnih težav pri matematiki 
 

SUT se razprostirajo od lažjih, zmernih do težkih oz. specifičnih učnih težav. Lažje SUT pri 

matematiki vplivajo na učenčeve učne dosežke zaradi različnih posebnih potreb na področju 

učenja matematike. Vplivajo tudi na samopodobo učenca, saj kljub trudu ne dosega želenih 

rezultatov pri matematiki. Čim višje so sposobnosti učenca, tem težje okolje zazna težave pri 

učenju matematike. Zmerne SUT pri matematiki vplivajo na učenčeve dosežke pri matematiki 
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v takšni meri, da jih lahko prepoznamo v okolju. Učenec na ostalih področjih dosega temeljna 

znanja, medtem ko pri posameznih matematičnih znanjih in spretnosti dosega nižje rezultate od 

pričakovanih. Učenec pri ostalih predmetih predvidoma nima težav, pri matematiki pa kljub 

dobri poučevalni praksi ne uspe premostiti težav in potrebuje specialno-pedagoške pristope. Pri 

učencih s težkimi SUT so prisotne večje razlike v matematičnih znanjih in spretnostih, kot bi 

jih pričakovali glede na starost, trud učenca, dobro poučevalno prakso in pomoč staršev. Učenec 

zaradi pomanjkljivega znanja temeljnih spretnosti in znanj težje sledi in napreduje na področju 

matematične pismenosti. Učenec potrebuje dolgotrajne in specifične oblike pomoči na peti 

stopnji modela in ustrezne prilagoditve v procesu poučevanja. Težave se ne kažejo le pri 

matematiki, ampak tudi pri predmetih, pri katerih imajo pomembno vlogo matematična znanja 

in spretnosti (fizika, kemija …) (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

2.4 ZAKONSKO OPREDELJENE PRAVICE UČENCEV S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
 

Učenci z učnimi težavami so po Zakonu o osnovni šoli iz leta 2006 uvrščeni med učence s 

posebnimi potrebami. Zapisano je, da imajo učenci z učnimi težavami ter nadarjeni učenci 

pravico, da jim šola prilagodi pouk, in sicer metode in oblike dela. »V Zakonu o spremembah 

in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn 2011) učenci z učnimi težavami niso več uvrščeni 

med učence s posebnimi potrebami, temveč so opredeljeni kot posebna skupina učencev, ki je 

potrebna posebne pozornosti in pomoči. Med učence z učnimi težavami spadajo tudi učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki imajo težjo obliko specifičnih učnih težav ali 

motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo. Uvrščeni so v skupino učencev s posebnimi potrebami.« 

(Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015, str. 21). 

Pravice učencev s težavami pri učenju matematike so opredeljene v dveh zakonih, in sicer v 

Zakonu o osnovni šoli (1996) in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Po Zakonu 

o osnovni šoli imajo učenci z lažjimi in zmernimi splošnimi in s SUT pravico do prilagoditev 

metod in oblik dela v procesu poučevanja, do dopolnilnega pouka ter individualnih ali 

skupinskih oblik pomoči. Učenci s težkimi SUT oziroma PPPU so vključeni v program 

prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo. Po 7. in 11. členu ZUOPP imajo učenci 

s PPPU pravico do prilagoditve poučevanja, organizacije dela, način preverjanja in ocenjevanje 

matematičnega znanja, časovne razporeditve pouka ter imajo zagotovljeno dodatno strokovno 

pomoč (Vipavc in Kavkler, 2015). 
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2.5 RAZISKAVE O ZNANJU UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI  
 

Učenci s splošnimi in SUT danes predstavljajo 15 % šolske populacije oziroma 60 % celotne 

populacije otrok s posebnimi potrebami (Košir, 2011). Različne raziskave kažejo, da je med 

šoloobveznimi otroki in mladostniki okoli 6 % tistih, pri katerih se kažejo težave na področju 

računanja in razumevanja matematičnih odnosov, ki pa niso posledica nižjih intelektualnih 

sposobnosti, slabe motivacije ali ostalih faktorjev, ki bi lahko negativno vplivali na učni proces 

(Kesič Dimic, 2002). Če pogledamo podatke o učencih s posebnimi potrebami, ugotovimo, da 

so najštevilčnejša skupina ravno učenci s PPPU, ki v povprečju predstavljajo kar 45, 8 % vseh 

učencev s posebnimi potrebami (Vršnik Perše idr., 2016). 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno preverjanje znanje za vse učence in učenke 

šestih in devetih razredov iz treh predmetov. S pomočjo NPZ-ja se preverjajo standardi znanja 

iz učnega načrta. V 6. razredu se izvede iz matematike, slovenščine (na narodno mešanih 

območjih lahko italijanščina ali madžarščina) in prvega tujega jezika. V 9. razredu preverjanje 

poteka iz naslednjih predmetov: matematike, slovenščine (na narodno mešanih območjih lahko 

italijanščina ali madžarščina) in izbirnega predmeta, ki ga določi minister (MIZS, b. d.).  Število 

učencev s posebnimi potrebami, ki opravljajo NPZ v 9. razredu, se iz leta v leto povečuje: 

• leta 2006 je NPZ v 9. razredu opravljajo 494 učencev s posebni potrebami, kar je 

predstavljajo 2, 3 % populacije devetošolcev, 

• v letu 2010 1093 učencev, kar je pomenilo 6 % populacije, 

• v letu 2014 1523 učencev, kar je bilo 8, 8 % populacije in  

• v letu 2017 1637 učencev, kar je predstavljalo 9, 6 % populacije devetošolcev (RIC, 

2017).  

Učenci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, dosegajo vsa leta nižje rezultate 

kot vrstniki brez posebnih potreb. Če se osredotočimo na rezultate matematike, opazimo, da so: 

• v letu 2015 v povprečju zbrali 40, 1 % odstotne točke kar predstavlja 68, 4 % odstotnih 

točk vrstnikov, 

• v letu 2017 pa so učenci zbrali 44, 0 % odstotne točke, kar predstavlja 73, 5 % odstotnih 

točk vrstnikov (RIC, 2017).  
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Učenci s primanjkljaji pri učenju matematike dosegajo pri nacionalnem in mednarodnem 

preverjanju znanja matematike nižje rezultate kot sovrstniki. Učenci z diskalkulijo uspešno 

odgovarjajo na jasna in preprosta vprašanja, sposobni so prepoznati potrebne informacije in 

izvesti rutinske postopke po neposrednih navodilih. Del učencev s specifičnimi aritmetičnimi 

primanjkljaji je sposobnih oblikovati koncepte, posploševati in uporabiti informacije, ki jih 

pridobijo z lastnim raziskovanjem, vendar pa so njihovi rezultati zaradi slabše avtomatizacije 

dejstev in postopkov netočni (Kavkler, 2015). 

 

2.6 POUČEVANJE UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

Učenci z učnimi težavami imajo lahko povprečne in nadpovprečne intelektualne sposobnosti. 

Dosegajo lahko enake dosežke kot sovrstniki, če so deležni ustreznih prilagoditev v procesu 

poučevanja in dodatne strokovne pomoči (LD Online, b. d.). Petstopenjski model – odziv na 

obravnavo, zagotavlja zgodnje odkrivanje, diagnosticiranje in zgodnjo ter učinkovito pomoč 

in podporo učencem. Gre za model, ki je preventiven, kjer ob morebitnih nižjih dosežkih 

učencev takoj organiziramo pomoč in tako preprečimo kasnejšo učno neuspešnost. Za blage 

učne težave in SUT je predvidena pomoč učitelja pri pouku (dopolnilni pouk), s stopnjevanjem 

učnih težav in SUT se stopnjuje tudi intenzivnost in specifičnost učne pomoči z vključevanjem 

ostalih delavcev (šolska svetovalna služba, strokovni delavci …). V primeru izrazitih SUT oz. 

primanjkljajih na posameznih področjih učenja se učenca usmeri v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Vipavc in Kavkler, 2015). 

Petstopenjski model – odziv na obravnavo:  

1. stopnja – pomoč učitelja: Učitelj je tisti, ki po navadi odkrije, da učenec kljub dobri 

poučevalni praksi, svojemu trudu in pomoči staršev dosega nižje izobraževalne dosežke pri 

matematiki. Učitelj je ključen, da prepozna učenčeve pomenljivosti in močna področja ter s 

pomočjo le-teh poskuša ublažiti težave. Na tej stopnji učitelj ne izvaja specialnih oblik pomoči, 

ampak želi pomagati učencu v okviru rednega pouka s pomočjo individualizacije in 

diferenciacije. Pri izbiri oblik in metod dela mora izhajati iz dobre poučevalne prakse, ki naj bi 

jo izvajal za vse učence. Najbolj pomembno je, da učitelj zagotovi optimalno klimo za učenje, 

pusti prostor za učenčeve pobude, dopušča diskusijo med učenci, ne izpostavlja napak, učencem 

pripravi ustrezne naloge in spodbuja učence (Vipavc in Kavkler, 2015). 
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2. stopnja – pomoč svetovalne službe: Svetovalni delavec upošteva učiteljeve ugotovitve in 

naredi še podrobnejšo oceno učenčevih močnih področij, posebnih potreb, primanjkljajev in 

ovir, ki izhajajo iz okolja. Njegova naloga je, da učitelju in staršem svetuje o potrebnih 

prilagoditvah in nudenju pomoči (Vipavc in Kavkler, 2015). 

3. stopnja – individualna ali skupinska pomoč: Če se težave pri učencu nadaljujejo, se 

učencu organizira pomoč v obliki specifičnih treningov ali sodelovalnega učenja, ki jo izvaja 

šolska svetovalna služba (specialni pedagog in svetovalni delavci) ali usposobljen učitelj 

(Vipavc in Kavkler, 2015). 

4. stopnja – vključitev zunanje strokovne ustanove: V primeru, da se težave še kar 

nadaljujejo, lahko šola ali straši zaprosijo za pomoč zunanjo strokovno ustanovo. Zunanja 

ustanova v tem primeru z več strokovnimi delavci pripravi bolj kompleksno in kakovostno 

oceno, svetuje staršem ter učiteljem ter po potrebi organizira bolj specifično strokovno pomoč 

(Vipavc in Kavkler, 2015). 

5. stopnja – usmeritev učenca: Če se težave še kar nadaljujejo, šolski tim na osnovi zbranih 

mnenj oceni začne postopek usmerjanja učenca s specifičnimi učnimi težavami. Učenec, ki ima 

izrazite specifične učne težave, mora biti usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Vipavc in Kavkler, 2015). 

 

2.6.1 Dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč in vloga učitelja 
 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatna 

strokovna pomoč se lahko izjemoma dodeli tudi otrokom z več motnjami, ki so usmerjeni v 

prilagojen izobraževalni program in zaradi različnih primanjkljajev ali motenj potrebujejo 

dodatno strokovno pomoč (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 

posebnimi potrebami, 2013). 

Uro dodatne strokovne pomoči izvajajo strokovni delavci in traja 45 minut. Izvaja se kot 

(Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2013): 

• pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj, 

• svetovalna storitev ali 
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• učna pomoč. 

Prvo in drugo obliko pomoči na naših osnovnih šolah večinoma izvajajo specialni pedagogi – 

defektologi in svetovalnimi delavci. Tretjo obliko pa izvajajo tudi predmetni učitelji za 

posamezni predmet, če je tako določeno z odločbo, to velja predvsem za učence v zadnjem 

triletju (od sedmega do devetega razreda osnovne šole) (Kesič Dimic, 2008). 

Dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč se lahko določi največ dve uri tedensko v 

izobraževalnem programu osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 

2013). 

Področje dela z učenci s PPPU v osnovni šoli vključuje in povezuje (Kavkler idr., 2008): 

• učitelje, ki izvajajo dobro poučevalno prakso (podrobneje v nadaljevanju) in 

• svetovalne delavce – psihologi, pedagogi, socialni delavci, defektologi, socialni 

pedagogi, ki v okviru svoje specifične strokovne usposobljenosti opravljajo svetovalno 

delo. 

Pomembno je razumeti, da ure dodatne strokovne pomoči niso inštrukcije, vendar način, da se 

učencu snov predstavi na njemu najbolj primeren in razumljiv način, s pomočjo konkretnih 

ponazoril in ostalih didaktičnih materialov ter premaguje določene primanjkljaje in ovire. 

Namenjene so tudi spoznavanju lastnega učnega stila in metod za najučinkovitejše učenje 

posamezne snovi. Še bolj pomembne kot ure dodatne strokovne pomoči so prilagoditve, ki jih 

za učenca pripravi učitelj v razredu, da lahko učenec s posebnimi potrebami čim bolj nemoteno 

sledi pouku (Kesič Dimic, 2008).  

Ravno učitelj je tisti, ki z učencem s PPPU preživi največ časa in ima zato v učnem procesu 

najbolj odgovorno nalogo. Ta zahteva od njega predvsem poznavanje učenca s PPPU in 

pozitiven odnos do njegovih posebnih potreb. Učitelj potrebuje za dobro strokovno 

usposobljenost za delo z  učencem s PPPU osnovna splošna pedagoška znanja in strategije, ki 

spadajo v sklop dobre poučevalne prakse in nekatera osnovna specifična znanja, ki omogočajo 

razumevanje posebnih primanjkljajev in njihovih posledic (Kavkler idr., 2008). 

Posodobljeni učni načrt za matematiko navaja, da je učencem in učenkam s posebnimi 

potrebami potrebno prilagoditi učenje matematike. Potrebno je uporabiti drugačne didaktične 

pristope in drugačen dostop do tehnologije kot za ostale učence. Naloga učitelja oz. učiteljice 
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matematike je, da se o didaktičnih pristopih in o uporabi tehnologije odloča v sodelovanju z 

ustreznimi strokovnimi službami. Učencem je potrebno pouk matematike prilagajati v fazi 

načrtovanja, organizacije, izvedbe pouka in pri preverjanju in ocenjevanju znanja, pri tem pa 

biti pozoren na specifične skupine in posameznike. Naloga strokovne skupine na šoli je, da 

pripravi individualiziran program izobraževanja za otroka, ki vključuje prilagoditve v izvajanju 

procesa pouka in procesu ocenjevanja (Žakelj in Valenčič Zuljan, 2015). 

Pomembna dejstva, katera bi se moral zavedati vsak učitelj matematike, predvsem pa tisti, ki 

poučuje učence s PPPU (H. Clements, Garrison, S. Parmar in Sarama, 2006): 

• vsak dan morajo učenci izkusiti, da je matematika smiselna, 

•  učenci morajo verjeti, da so zmožni razumeti matematiko, 

•  učitelj mora prenehati s poučevanjem, tako da samo govori in začne dajati učencem 

smisel matematike, ki jo poučuje. 

 

2.6.2 Poučevanje matematike učencev z učnimi težavami 
 

Mnogi mlajši otroci, ki imajo težave z osnovno matematiko, prinašajo v šolo trdno podlago za 

neformalno matematično razumevanje, težave se kažejo pri povezovanju te baze znanja z bolj 

formalnimi postopki, jezikom in simboličnim zapisom matematike. Učenci potrebujejo veliko 

ponavljajočih se izkušenj in številnih konkretnih materialov, da bi te povezave postale močne 

in stabilne. Raziskave kažejo, da učenci, ki uporabljajo konkretne materiale, razvijajo 

natančnejše in bolj celovite miselne predstavitve, pogosto kažejo več motivacije na delovnem 

mestu, bolje razumejo matematične ideje in jih bolje uporabijo v življenjskih situacijah. 

Pomembno je, da se zavedamo, da materiali sami ne poučujejo, ampak delujejo skupaj z 

usmerjanjem učiteljev in učenčevimi interakcijami, pa tudi s ponavljajočimi demonstracijami 

in razlagami tako učiteljev kot učencev (Garnett, b. d.). 

Nekatere učence še posebej ovirajo jezikovni vidiki matematike, kar ima za posledico zmedo o 

terminologiji, težavah pri verbalnih razlagah in/ali šibkih besednih spretnostih za spremljanje 

korakov kompleksnih izračunov. Učitelji lahko pomagajo tako, da upočasnjujejo hitrost 

njihovega izvajanja, kar je pomembno pri postavljanju vprašanj, dajanju navodil, predstavitvi 

konceptov in razlagi. Pomembno je tudi, da pogosto od učencev zahtevajo, da razlagajo, kaj 

počno. Prevečkrat se matematični čas zapolnjuje z razlago učitelja. Učenci z jezikovnimi 
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težavami morajo dokazati s konkretnimi gradivi in pojasniti, kaj počno na vseh ravneh 

matematike, ne samo v prvih razredih. Tudi razumevanje za vse učence je bolj popolno, kadar 

je potrebno pojasniti, izdelati ali braniti svoj položaj do drugih; breme, ki ga je treba razložiti, 

pogosto deluje kot dodaten pritisk, potreben za povezovanje in integracijo njihovega znanja 

(Garnett, b. d.). 

Pri poučevanju učencev, ki imajo težave pri učenju matematike, velja nekaj splošnih napotkov 

za dobro poučevalno prakso. Pomembno je, da k poučevanju pristopimo na pozitiven način, 

z veliko mero potrpežljivosti, s preprostim besednjakom in uporabo primerov iz vsakdanjega 

življenja in uporabo konkretnih materialov. Če bo naše poučevanje potekalo na tak način, bomo 

učencem snov bolj približali in jim omogočili, da sami poiščejo rešitev in tako razvijajo 

matematično mišljenje in krepijo svojo samozavest. Pomembno je, da se reševanja 

matematičnih nalog oz. problemov lotimo skupaj, kjer učenci predlagajo rešitve, mi kot učitelji 

pa alternativno preverimo, ovrednotimo in skupaj pridemo do zaključkov. Poleg aktivnega 

učenja je za učence s težavami pomembno tudi strukturirano učenje (Vipavc, 2015). Naloga 

učitelja oz. učiteljice matematike je, da se o didaktičnih pristopih in o uporabi tehnologije 

odloča v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi službami. Učencem je potrebno pouk 

matematike prilagajati v fazi načrtovanja, organizacije, izvedbe pouka in pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja, pri tem pa biti pozoren na specifične skupine in posameznike (Žakelj in 

Valenčič Zuljan, 2015).  

J. Vipavc (2015) navaja nekaj osnovnih načel pri poučevanju s splošnimi in SUT pri 

matematiki: 

• začnimo zgodaj in ne čakamo na neuspeh, 

• s prilagoditvami pričnemo še preden jih učenec potrebuje, 

• načrtujemo na daljši rok, 

• ne upoštevamo le pisnega zapisa, 

• organiziramo nenehno ponavljanje, 

• bodimo potrpežljivi in vztrajni, 

• uporabimo konkretni material, 

• informacije podajamo v enostavnem/razumljivem jeziku ter 
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• upoštevamo učni stil učenca.  

Tehnike poučevanja učencev s SUT so predstavljene tudi s pomočjo modela 16 matematičnih 

elementov, ki so ga oblikovali Levine, Lindsay in Reed (1992): učenje dejstev, usmerjanje 

pozornosti v podrobnosti, obvladovanje postopkov, raba dejstev in postopkov, prepoznavanje 

vzorcev, odnos do besed, analiza povedi, obdelava slik, logično mišljenje, predvidevanje 

rešitev, razumevanje in povezovanje pojmov, sistematičen pristop k reševanju problema, 

nadgrajevanje znanja, uporaba znanja, strah in pozitiven odnos do predmeta (Vipavc, 2015). 

Mnogi učenci imajo težave pri premostitvi neformalnega matematičnega znanja do formalne 

šolske matematike. Za izgradnjo teh povezav je potreben čas, izkušnje in skrbno vodeno učenje. 

Uporaba konkretnih  materialov je pomembna za oblikovanje teh povezav, ne samo v zgodnjih 

osnovnih razredih, temveč tudi med razvojnimi fazami matematike v višjih razredih (Garnett, 

b. d.). Več načinov obstaja, kako lahko predstavimo in ponazorimo matematična dejstva, bolj 

verjetno je, da ponudimo nekaj koristnega za vsakega učenca. Uporabljamo lahko manipulacije, 

zgodbe, pesmi, slike, glasbo, telesne dejavnosti in igre (Teaching Math to Students with 

Learning Disabilities, b. d.). 

 

2.6.3 Poučevanje geometrije učencev z učnimi težavami 
 

V učnem načrtu najdemo zapisana načela za poučevanje geometrije v osnovni šoli. Strategije 

poučevanja osnovnošolskih otrok pri geometriji (Učni načrt, 2011): 

• pretvarjanje merskih enot uporabimo v povezavi z drugimi vsebinami v različnih 

matematičnih in geometrijskih nalogah ter pri reševanju problemskih situacij iz 

vsakdanjega življenja, 

• izvajanje različnih aktivnosti v povezavi s pridobivanjem ravninskih in prostorskih 

predstav, 

• pri obravnavi geometrijskih oblik izhajamo iz različnih modelov (npr. kreda, radirka, 

svinčnik, žica, zvezek, miza, tabla, modeli iz papirja, žice idr.), 

• za boljše razumevanje in predstavljivost učence navajamo na risanje skic, 

• večji poudarek je treba nameniti tudi uporabi geometrijskega orodja, 
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• v 7. razredu rešujemo naloge s premislekom ali s poskušanjem, in ne s formalnim 

reševanjem enačb, 

• postopno uvajamo zapise z matematičnimi simboli, 

• v 7. razredu se vpeljejo tudi obrazci za računanje obsega in ploščine likov. Z vpeljavo 

obrazcev ne hitimo. Učenci naj najprej ploščino določajo s konstantnimi nestandardnimi 

enotami, nato vpeljemo tudi obrazce. Obvezna je uporaba raznovrstnih modelov, ki naj 

bodo dostopni vsakemu učencu. Izbiramo med papirnatimi modeli, žičnimi modeli, 

modeli za potapljanje, oblačenje. 

Na podlagi splošnih načel za poučevanje geometrije naj učitelj s pomočjo spodnjih, specifičnih 

načel učencem s PPPU omogoči lažje usvajanje učne snovi (Vipavc, 2015): 

• učenje dejstev uporablja materialne strategije oziroma uporabo konkretnih materialov, 

kot so kocke, številski trak, tabele …  

• usmerjanje pozornosti v podrobnosti uporabi mnemotehnike, 

• obvladovanje postopkov uporabi mnemotehnike, slike, kartončke z opisom postopka po 

korakih, 

• odnos do besed uporabi enostaven jezik, sodelovalne karte, 

• razumevanje in povezovanje pojmov najprej pojem predstavi na konkretnem nivoju, 

potem na grafičnem in šele na koncu na simbolnem nivoju, 

• sistematičen pristop k reševanju problema uporabi kartončke z opisom korakov. 

Za učinkovito učenje geometrije učencev katerekoli starosti ali sposobnosti je pomembno 

zagotoviti, da učenci razumejo koncepte, ki se jih učijo, in korake, ki so vključeni v določene 

procese. Učinkovitejši pristopi učenja spodbujajo učence, da prepoznajo povezave med različne 

načine predstavljanja geometrijskih idej ter med geometrijo in drugimi področji matematike. 

Obstaja potreba po zagotovitvi dobrega razumevanja osnovnih pojmov in jezika geometrije, da 

bi zagotovili temelje za prihodnje delo. Učence je treba spodbujati k uporabi opisov, 

demonstracij in utemeljitev, da bi razvili sposobnosti sklepanja. Koristno je upoštevati 

geometrijo kot praktičen predmet in učencem omogočiti, da uporabijo vrsto sredstev za 

raziskovanje in raziskovanje lastnosti oblik in geometrijskih dejstev. Posebno pozornost je treba 

nameniti načinom, kako lahko viri informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki so vse bolj 
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dostopne v šolah, izboljšajo poučevanje in učenje geometrije. Uporaba dinamične geometrije 

omogoča učitelju ali posameznim učencem, da hitro ustvarijo in manipulirajo z geometrijskimi 

diagrami ter raziskujejo odnose z uporabo številnih primerov. Geometrija je del matematičnega 

učnega načrta, kjer je mogoče najbolj zabavno. Je vizualna, intuitivna, ustvarjalna in zahtevna 

(Jones, 2002). 

Načini poučevanja geometrije po D. H. Clements, R. Garrison, R. S. Parmar in J. Sarama 

(2006): 

• Geometrija poučevanja z neposrednim pristopom učenja 

Splošna perspektiva poučevanja geometrije, ki vključuje neposredno razlago učitelja, 

ustrezno prakso z delovnimi listi, vrstniki ali računalniško podprtimi programi –  predstavlja 

trenutno dobro podprt pogled na pouk na področju specialnega izobraževanja. Pristopi z 

neposrednim poukom so posebej primerni za poučevanje specifičnih spretnosti in znanj, s 

katerimi učencem pomagamo pri razvijanju znanja in sposobnosti, da bodo razumeli 

geometrijske koncepte. Direktna navodila so zelo organizirana in učencem v veliko pomoč. 

 Primer: poučevanja z neposrednim pristopom učenja – učenje koncepta trikotnik. 

      

Tabela 3: Neposredni pristop učenja trikotnik po D. H. Clements, R. Garrison, R. S. 
Parmar in J. Sarama (2006) 

Splošni koraki poučevanja Poučevanje teme trikotnik 

1 ura 

1. Opišemo lastnosti lika in jih 

ponazorimo s primeri. 

Pokažemo različne like, vključno s 

trikotniki in drugimi telesi, kot so npr. 

štirikotniki in liki, ki izgledajo kot 

trikotniki, pa niso. 

2. Narišemo vsako lastnost. Učenci naj sledijo različnim trikotnikom s 

prsti, pri tem pa naj razpravljajo o treh 

stranicah in treh kotih. 
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3. Pokažimo vsako lastnost in dajemo 

učencem takojšno povratno informacijo o 

tem, ali ima določeni trikotnik izbrano 

lastnost ali ne. 

Prikazujemo različne like in učence 

prosimo, da povedo, ali je vsak lik trikotnik 

(zakaj je in zakaj ni). Pomembno je, da 

vsakič omenijo, da ima trikotnik tri ravne 

stranice in tri kote. 

2 ura 

1. Ponovimo vse tri korake iz prve ure. Ponovitev. 

2. Učenci naj narišejo ali oblikujejo 

trikotnike z različnimi pripomočki. 

Učenci naj narišejo ali izdelajo trikotnik ter 

utemeljijo, zakaj je izbrani lik trikotnik. 

3. Pokažimo pare trikotnikov –  en naj 

bo z izbrano lastnostjo, drug pa brez. 

Učencem prepustimo razlago. 

Pokažemo trikotnik in sledeči lik, 

vprašamo, zakaj je eden trikotnik in zakaj 

drugi ni. Naredimo to z vsemi lastnostmi – 

trikotnik z ravnimi stranicami, zaprt 

trikotnik … 

                                   

4. Učencem pokažimo načine in tehnike, 

kako ugotoviti, kateri lik imamo »pred 

sabo«. 

Npr. Je to lik, ki ima tri ravne stranice, tri 

kote? Da, torej je trikotnik!  

Učenci s pomočjo takšnih vprašanj 

prepoznajo like. 

Če je potrebno, ponovimo 2. uro. 

 

• Geometrija poučevanja z uporabo konstruktivističnega pristopa 

Pristop, ki temelji na teoriji van Hiele, se giblje skozi faze. V fazi 1 so informacije, ki jih 

učitelj poda. V fazi 2, usmerjenost, kjer učenci aktivno raziščejo predmete. V fazi 3, 

eksplikacija, kjer učitelji vodijo učence, da razumejo koncepte/postopke/poznajo lik in se 

naučijo tradicionalnega matematičnega jezika za opisovanje posameznih lastnosti. V fazi 4 

učenci rešujejo probleme, ki zahtevajo sintezo in uporabo konceptov, ki so se jih naučili. 

Vloga učitelja vključuje izbiro primernih materialov in nalog z več rešitvami. V fazi 5, 

integracija, učitelji spodbujajo učence, da razmišljajo o geometrijskem znanju, s poudarkom 
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na uporabi matematičnih struktur, katere s časom postavijo v strukturirano znanje 

matematike (H. Clements, Garrison, S. Parmar in Sarama, 2006). 

• Kognitivna strategijska navodila 

Ti pristopi vključujejo modeliranje, demonstriranje, dajanje specifičnih povratnih 

informacij, poučevanje kognitivnih in matematičnih strategij (mnemonika ali igra spomin), 

medsebojna mediacija in uporaba računalnika (H. Clements, Garrison, S. Parmar in Sarama, 

2006). 

Za učitelje obstajajo še številni drugi načini prilagajanja geometrijskih dejavnosti pri 

poučevanju otrok s posebnimi potrebami. Spodnja tabela prikazuje morebitne težave, kako 

jih lahko prepoznamo, in nekaj splošnih predlogov za rešitev: 

 

Tabela 4: Posebne učne težave, povezane z določeno geometrijsko dejavnostjo 

Težava Potencialno vedenje Poučevanje 

Reševanje nalog. Igranje med nalogami z vsemi 

mogočimi stvarmi (svinčniki, 

radirke, zvezki …), 

nevključevanje v nalogo,  

pogled po sobi … 

Uporaba večjih črk pri navodilih 

nalog, iz naloge vzemite le 

bistveno vprašanje, naloge 

razdelite na manjše dele (po 

korakih npr. od a do c) … 

Sledenje 

korakom do 

rešitve problema. 

Napake v rešitvah in postopkih, 

ugibanje odgovorov, neurejen 

zvezek ali list z nalogami, pri 

čemer je veliko izbrisov. 

Učencem ponudite kartico s 

posameznimi koraki, kako naj se 

lotijo problema, uporabljajte 

mnemoniko za lažje pomnjenje. 
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Težava Potencialno vedenje Poučevanje 

Pisna in govorna 

komunikacija pri 

urah 

matematike. 

Uporaba vsakdanjih besed 

namesto matematičnih izrazov, 

izogibanje pisanju ali govoru 

pred celotnim razredom. 

Okrepiti uporabo matematičnega 

besednjaka, uporaba slik, kadar 

je to mogoče, spodbujati 

nadomestne predstavitve z 

uporabo računalnika ali 

diagramov. 

Branje. Frustracije z branjem, 

nezmožnost branja. 

Poudarek na besedišču, ki je 

pomemben za geometrijo, 

pregled ključnega besedišča pred 

uro. 

Memoriziranje 

matematičnih 

dejstev informul. 

Frustracije z aritmetiko in 

težave, ki vključujejo formule. 

Pri uporabi formul dovolite 

učencem uporabo kalkulatorja, 

omogočite jim list s formulami. 

 

Povzeto po H. Clements, Garrison, S. Parmar in Sarama (2006). 

 

2.6.4 Poučevanje učencev s PPPU 
 

Vsa načela, ki veljajo za dobro poučevalno prakso za vse učence, so za učence s PPPU še 

posebnega pomena. Ker je pri vsakem učencu enkratna kombinacija kognitivnih in drugih 

primanjkljajev, morata biti učitelj in izvajalec dodatne strokovne pomoči dovolj odprta za 

prepoznavanje učenčevih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb in za prilagodljivo uporabo 

različnih didaktično-metodičnih pristopov (Kavkler idr., 2008). Pri delu z učenci s PPPU je 

nujno potrebno identificirati tiste metode in pristope dela, ki posameznemu učencu olajšujejo 

učenje, in tiste, ki ovirajo učenje. Učenci s PPPU potrebujejo kombinacijo različnih metod in 

pristopov, ki omogočajo optimalne dosežke. Kombiniramo lahko direktno poučevanje (jasno 
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določeni cilji, pravila) ter strateško poučevanje (učenje strategij reševanja naloge in uporabe 

znanj pri reševanju problemov) (Kavkler idr., 2008). 

Splošne metode dela (Kavkler idr., 2008): 

• uvodne povezave vsake nove teme z že obravnavanimi temami (učenec lahko poveže 

informacije z že znanimi ter snov tako snov bolje razume in  lažje prikliče podatke), 

• povezavo novih tem z učenčevimi življenjskimi izkušnjami, 

• podajanje informacij po vseh možnih senzornih poteh: slušni, vidni, tipni, 

• kratka in jasna navodila, s sprotnim preverjanjem razumevanja navodil, 

• kombiniranje ustnih in pisnih navodil, 

• pomoč pri organizaciji zapiskov, učnih pripomočkov, 

• prednost odprtih vprašanj (učenci tako lažje prikažejo razumevanje snovi) pred 

vprašanji, ki terjajo le priklic točno določene informacije, 

• razdelitev kompleksnih nalog, postopkov, navodil na krajše dele, 

• uporaba grafov, tabel, slik, videoposnetkov itd., 

• pogosto menjavo dejavnosti, 

• zanimivo predstavljanje snovi, da pritegne otrokovo pozornost, 

• aktivno učenje (diskusija, delo v paru ali skupini), ki omogoča konstrukcijo lastnega 

znanja, 

• sprotne povratne informacije učitelja o napakah, da jih učenec lahko odpravi, 

• več odmorov med nalogami itd.  

Pomembno je, da učencem s PPPU omogočimo razvoj samonadzora, odgovornosti in 

kompetentnosti. To lahko učitelj stori tako, da z učencem naveže očesni stik pred podajanjem 

pomembne informacije, s primernimi vprašanji spodbudi učenčevo samoevalvacijo in s 

pomočjo učenja strategij samonadzora. Razvoj kompetentnosti pri učencu lahko razvijemo s 

spodbujanjem in opogumljanjem, da se znamo učencu približati, mu prisluhniti, prepoznati 

njegove stiske, ki mu jih povzročajo primanjkljaji, in mu pri tem dati ustrezno podporo. 

Podporo mu lahko omogočimo z razporeditvijo v skupino učencev, ki ga sprejema in se z njimi 
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dobro počuti, z odkrivanjem, spodbujanjem in poudarjanjem močnih področij ter s strpnostjo, 

potrpežljivostjo in razumevanjem (Kavkler idr., 2008). 

Pri vseh prilagoditvah pri poučevanju pa ne smemo pozabiti na prilagoditve pri preverjanju in 

ocenjevanju (Kavkler idr., 2008): 

• vprašanja morajo biti postavljena konkretno in enoznačno, zahtevnejša vprašanja naj 

bodo razdeljena na podvprašanja, 

• način posredovanja odgovorov (znanje učencev z izrazitimi bralno-napisovalnimi 

težavami se preverja predvsem ustno, z grafično predstavljenimi rezultati, s praktičnimi 

izdelki), 

• čas ocenjevanja znanja pri tistih učencih s PPPU, ki nimajo avtomatizirane tehnike 

pisanja, branja in računanja in tistih z organizacijskimi težavami primerno podaljšamo,  

• preverjanje razdelimo na dve zaključeni enoti ali več in ga izvajamo v ločenih delih, 

• prilagodimo obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja (več grafičnih in barvnih opor, 

več odprtih vprašanj, več vprašanj izbirnega tipa, povečan tisk, večji razmiki med 

vrsticami …), 

• uporabo računalnika, kalkulatorja, didaktičnih materialov in ponazorila, ki jih je učenec 

uporabljal pri samem pridobivanju in utrjevanju znanja, prostorske pogoje (če je pri 

učencu opaziti izrazit strah pri odgovarjanju pred celim oddelkom, njegovo znanje 

preverjamo po potrebi lahko tudi zunaj učilnice). 

 

2.6.5 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije 
 

Eden izmed načinov, kako lahko učitelj učencem s PPPU omogoči lažje učenje, je tudi 

informacijsko-komunikacijsko tehnologija (IKT). Učitelj lahko s pomočjo IKT-ja na različne 

načine pomaga učencem s težavami. Z nekaj truda lahko poišče različne programe, ki so 

oblikovani tako, da omogočajo aktivno vključevanje učencev ter omogočajo razvoj veščin. 

Učencu lahko na ta način krepimo samozavest, samostojnost in samozaupanje pri nalogah 

branja, pisanja in računanja (Vipavc, 2015). 

Računalnik je v primerjavi s knjigami in zvezki veliko bolj spodbuden in privlačen. Pedagoški 

pristopi, ki vključujejo računalniške igre za razvoj matematičnih veščin, pomagajo učencem, 
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da se aktivno učijo (Vipavc, 2015). Kot učitelji se moramo zavedati, da s svojim odnosom in 

načinom poučevanja lahko vplivamo (pozitivno ali negativno) na razumevanje posameznika in 

njegovo uspešnost (Kmetič, 2008). Pri individualnih urah dodatne strokovne pomoči lahko IKT 

uporabljamo kot (Kmetič, 2008): 

• sredstvo za razvoj matematičnih pojmov, 

• sredstvo za ustvarjanje, simuliranje in modeliranje realnih in učnih situacij, 

• učni pripomoček, 

• metodo dela, 

• komunikacijsko sredstvo, 

• sredstvo za spremljanje in preverjanje znanja. 

Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na pomen demonstracije, ki nam omogoča vizualizacijo, 

nazornost, preglednost in večkratno ponovitev. 

Možne so različne tehnologije, od numeričnih in grafičnih računal, osebnih ali prenosnih 

računalnikov, tabličnih računalnikov, računalniških programov (GeoGebra, Excel …),  

interneta (informacije, učna gradiva, spletne učilnice …), orodja in programi za zapis in 

predstavitev podatkov (interaktivna tabla, programi za predstavitve …), e-gradiva, informacije 

na spletu (e-učilnica), e-učbeniki in še bi lahko naštevali (Sirnik in Bone, 2015). 

Učenec najbolj uspešno sprejema informacije, kadar ima občutek varnosti. Mnogim učencem 

s težavami pri matematiki že sama omemba predmeta vzbudi občutek strahu in frustracije. 

Ker je računalnik pogosto zelo pozitivna motivacija, lahko s premišljeno in dobro zasnovano 

uporabo IKT-ja omogočimo uspešnejše učenje (Pikl, 2016). Pri starejših učencih, ki so bolj 

vešči uporabe računalnika in tujega jezika, lahko uporabimo tudi naslednje spletne strani 

(Pikl, 2016): 

• E-um: razlaga z nalogami razporejena po razredih in vsebuje tudi delovne liste, ki jih 

lahko tudi natisnemo. http://www.e-um.si/  

• Astra: posneta predstavitev matematičnih pojmov in postopkov preko filmčkov. 

https://astra.si/  

• WebMath: angleška spletna stran, kjer lahko najdemo odgovore na zastavljena 

matematična vprašanja. http://www.webmath.com/  

http://www.e-um.si/
https://astra.si/
http://www.webmath.com/
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• PhotoMath: angleška aplikacija, kjer je pot do rešitve prikazana po posameznih 

korakih. S pomočjo prikaza pravilnega reševanja lahko učenci, ki so se zmotili pri 

reševanju, popravijo napako in račun rešijo pravilno. Učencem, ki so račun pravilno 

rešili, pa aplikacijo uporabijo za preverjanje rešitev. https://photomath.net/en/  

• Symbolab, My script calculator: angleška aplikacija, ki pretvori ročno zapisan račun 

v rezultat.  https://www.symbolab.com/  

• Math is Fun: angleška spletna stran, kjer najdemo grafične ponazoritve in razlage na 

temo trikotnikov. Razloženi so notranji koti trikotnika, dokaz, da je vsota notranjih 

kotov res 180°, delitev trikotnika glede na kote, grafični prikaz izračuna ploščine, 

postopek za razumevanje ploščine … https://www.mathsisfun.com/triangle.html  

• Teaching Ideas: angleška spletna stran, kjer najdemo različne pristope za razlago 

posamezne snovi: delovni list, igre, posnetki … 

https://www.teachingideas.co.uk/angles/angles-on-a-straight-line-poster   

• Matematične igre: https://www.mathplayground.com/index_geometry.html  

Na medmrežju najdemo tudi nekaj programov za pomoč pri učenju geometrijskih prikazov, ki 

jih uporabljamo, kadar nimamo ustreznega konkretnega materiala, s katerim bi lahko prikazali 

geometrijska telesa in grafe. To so GeoGebra, Cabri, Graphmatica, Desmos, Microfosft Excel, 

s pomočjo katerih lažje razložimo premike po x in y osi, načrtujemo grafe, prikažemo mrežo 

telesa, rešujemo naloge  o aritmetični sredini in pri risanju grafov (Pikl, 2016). 

Če se uporablja IKT ustrezno, je tehnologija lahko dragoceno orodje za poučevanje in 

ocenjevanje geometrijskih konceptov (Teach Geometry in Elementary School, b. d.). Kljub 

vsem zgoraj naštetim programov, aplikacij in spletnih strani lahko vsak učitelj sam pripravi 

učno uro s pomočjo IKT-ja in s tem vsem učencem omogoči bolj zanimivo učno uro ter s tem 

omogoči boljše predstave. 

 

  

https://photomath.net/en/
https://www.symbolab.com/
https://www.mathsisfun.com/triangle.html
https://www.teachingideas.co.uk/angles/angles-on-a-straight-line-poster
https://www.mathplayground.com/index_geometry.html
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

1.1  OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI IN RAZISKOVALNA 
VPRAŠANJA 

 

3.1.1 Opredelitev problema 
 

Večina ljudi ob matematiki kot šolskem predmetu najprej pomisli na računanje in posledično 

na področje aritmetike in algebre, kateri je namenjeno tudi največje število ur. Področju 

geometrije in merjenja je v 7. razredu osnovne šole namenjenih 46 šolskih ur, kar predstavlja 

nekaj več kot 38 % ur matematike (Učni načrt, 2011). Učenci pri geometriji razvijajo vidno-

prostorsko predstavljivost in orientacijo, vidno-prostorsko pomnjenje, proceduralno znanje,  

razumevanje geometrijskih pojmov in konceptov ter spoznavanje matematičnega jezika, ki je 

specifično za področje geometrije. Geometrija nam pomaga razumeti svet okrog nas in je 

pomembna za mnoga področja vsakdanjega življenja, od npr. načrtovanja vrta do kupovanja 

preproge za spalnico (Zhang idr., 2012, v Kverh Žgur, 2016). Učne vsebine pouka geometrije 

so tako povezane z našim vsakdanjim življenjem, zaradi česar so spretnosti, ki jih pridobimo s 

poukom, zelo pomembne. Za dosego ciljev pri pouku geometrije je pomembno, da izvajamo 

različne aktivnosti v povezavi s pridobivanjem ravninskih in prostorskih predstav ter pri 

obravnavi geometrijskih oblik izhajamo iz konkretnih reprezentacij (npr. kreda, radirka, 

svinčnik, žica, zvezek, miza, tabla, modeli iz papirja, žice idr.) (Učni načrt, 2011). Učenci s 

PPPU imajo težave z branjem in razumevanjem prebranega, težave z razumevanjem pojmov, 

simbolov, zaporedij in usvajanjem postopkov, reševanjem matematičnih problemov, probleme 

pri organizaciji, koordinaciji, načrtovanju in prostorski predstavljivosti, težave se pojavljajo 

tudi na socialnem področju (Vipavc, 2015). Vse naštete težave pa vplivajo na uspešnost pri 

pouku geometrije. Med učenci s posebnimi potrebami ugotovimo, da so v osnovni šoli 

najštevilčnejša skupina ravno učenci s PPPU, ki v povprečju predstavljajo kar 45, 8 % vseh 

učencev s posebnimi potrebami (Vršnik Perše idr., 2016). Naloga učitelja matematike je, da 

učencem s temi vrstami težav omogoči lažje sodelovanje in napredovanje pri urah matematike. 

V ta namen je bil oblikovan avtorski trening v obliki dodatne strokovne pomoči kot učne 

pomoči za razvoj geometrijskih spretnosti in znanj na področju trikotnikov v 7. razredu osnovne 

šole. V sklopu treninga smo z učenci spoznali osnovne pojme, povezane s trikotnikom (delitev 

trikotnikov, višina, težišče, včrtana in očrtana krožnica, obseg, ploščina), načrtovanje 

trikotnikov ter načrtovanje višine, težiščnice, trikotniku včrtane in očrtane krožnice. V trening 
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so vključene tako splošne strategije za poučevanje geometrije kot tudi specifične prilagoditve 

za učence s PPPU. 

 

3.1.2 Cilji raziskave 
 

Osrednji cilj magistrskega dela je načrtovanje, oblikovanje, izvedba in evalvacija treninga v 

obliki dodatne strokovne pomoči kot učne pomoči. Trening bo služil razvoju geometrijskih 

spretnosti in znanj pri temi trikotniki v 7. razredu osnovne šole, ki bo izbranim učencem s PPPU 

omogočil boljše predstave in lažje sledenje pri urah matematike. Cilji magistrskega dela: 

• Z ustreznimi formalnimi in neformalnimi preizkusi prepoznati primanjkljaje in močna 

področja pred samo izvedbo treninga. 

• Načrtovanje in priprava treninga, potrebnega gradiva in pripomočkov, ki bodo 

učencem omogočili razvijanje geometrijskih spretnosti in znanj, ki so zapisna v učnem 

načrtu. 

• Izvedba načrtovanega treninga. 

• Spremljati in evalvirati učinke treninga. 

 

3.1.3 Raziskovalna vprašanja 
 

• Kakšno je predznanje učencev s PPPU, ki so vključeni v vzorec, o trikotnikih? 

• Katere so posebne potrebe učencev s PPPU na področju geometrije v 7. razredu osnovne 

šole? 

• Kako učinkovit je bil trening ter katere so splošne in specifične strategije za osvajanje 

geometrijskih spretnosti in znanj, na področju trikotnikov potrebujejo učenci s PPPU? 
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3.2 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 
 

3.2.1 Metoda in raziskovalni pristop 
 

Raziskava je bila izvedena kot multipla študija primera. S študijo primera, ki jo uvrščamo med 

kvalitativne raziskovalne pristope, sem opisala trening za razvoj geometrijskih spretnosti in 

znanj pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Empirični del raziskave 

temelji na avtorsko načrtovanem treningu in posledično eksperimentalni metodi. 

 

3.2.2 Opis vzorca 
 

Vzorec je namenski, saj so vanj vključeni štirje učenci 7. razreda osnovne šole, od tega dve 

učenki in dva učenca s povprečno starostjo 12 let in pol. Učenci so bili izbrani glede na to, ali 

so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

in na podlagi učiteljeve ocene, in mnenja glede na to, ali se težave kažejo tudi na področju 

geometrije.   

Pri učencih se kažejo težave pri branju in pisanju, pri priklicu pojmov iz dolgoročnega spomina, 

pri organizaciji, koordinaciji in prostorski predstavljivosti. Učenci težje sledijo ustnim in 

pisnim navodilom, pri nekaterih prihaja tudi do izpustov in zamenjave črk in števk.  Pri vseh 

pa lahko opazimo tudi težave na socialnem področju, saj težje navezujejo stike s sošolci in 

učitelji. 

 

3.2.3 Opis instrumentarija 
 

Za predstavitev učenčevih aritmetičnih in geometrijskih sposobnosti in znanj ter 

prevladujočega učnega stila sem uporabila: 

• Desetminutni test za oceno avtomatizacije računskih dejstev in postopkov (Kavkler 

idr., 1996) 

Test vsebuje 62 računov in zajema osnovne aritmetične operacije: seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje v obsegu do 1000. Računi so razporejeni po težavnosti, za vsak račun 

pa lahko prejmeš 1 točko, 2 točki ali 3 točke. Učenec lahko skupaj doseže 121 točk. Test je 

časovno omejen na 10 minut reševanja, pri čemer učenec nima možnosti uporabe opornega 
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materiala. Test je bil uporabljen zato, da sem pridobila informacijo o avtomatizaciji 

računskih dejstev in postopkov. S pomočjo te informacije sem določila poudarek pri 

računanju obsega in ploščine trikotnika pri posameznemu učencu. 

• Vprašalnik za ugotavljanje prevladujočega učnega stila (The Memletics Learning Styles 

Questionnaire, 2008) 

Spletni vprašalnik vsebuje 70 trditev o sedmih učnih stilih: slušni, govorni, kinestetični, 

logični, socialni in individualistični učni stil. Učenec vsako trditev oceni s točko 0, ko 

trditev zanj ne velja, z 1, ko trditev delni velja, in z 2, ko trditev povsem velja. Pri 

posameznem učnem stilu je možno doseči 20 točk, ki so na koncu grafično prikazane. 

• Strokovna mnenja učencev 

V šoli sem pridobila strokovna mnenja učencev, s pomočjo katerih sem opredelila glavne 

primanjkljaje sodelujočih učencev, njihova močna in slaba področja. 

• Vprašalnik za ugotavljanje učenčevega obvladovanja spretnosti in znanj, ki so 

potrebna pri geometriji 

Namenjen je učiteljem, ki poučujejo učence, vključene v vzorec. Vprašalnik je sestavljen 

iz dveh delov: prvi del preverja, na katerih področjih ima učenec težave, drugi del pa kako 

uspešen je učenec na lestvici od 1 do 5 pri znanjih potrebnih pri geometrij. 

• Vprašalnik za ugotavljanje napredka pri učencih 

Vprašalnik je podoben vprašalniku za ugotavljanje učenčevih težav na področju geometrije. 

S pomočjo tega vprašalnika sem pridobila oceno učitelja o napredku posameznega učenca. 

• Vprašalnik o uspešnosti treninga 

Namenjen je učencem, ki so bili vključeni v sam trening. S pomočjo vprašalnika sem 

pridobila povratno informacijo, kaj je bilo učencem všeč in kaj ne. 

• Avtorski test geometrijskih nalog objektivnega tipa 

Za ugotavljanje učenčevega predznanja je bil sestavljen avtorski test geometrijskih nalog 

objektivnega tipa, ki so pokrivale učne cilje iz učnega načrta. Ravno tako je bil za 

preverjanje napredka v znanju pri učencih sestavljen avtorski test geometrijskih nalog 

objektivnega tipa, ki so pokrivale učne cilje iz učnega načrta. 
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3. 3 OPIS POSTOPOKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Raziskovalni del magistrskega dela je potekal na eni izmed novomeški šol. Vse potrebne 

informacije za empirični del sem pridobila s študijem strokovne literature ter pogovorom s 

strokovnimi delavci in učitelji. Najprej sem pridobila strokovna mnenja učencev, s pomočjo 

katerih sem spoznala primanjkljaje in posebne potrebe posameznih učencev. Med urami 

dopolnilnega pouka so učenci s PPPU, vključeni v vzorec, rešili 10-minutni test za 

avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in vprašalnik za ugotavljanje prevladujočega učnega stila.  

Učiteljica, ki poučuje učence, vključene v vzorec, je izpolnila avtorsko oblikovan vprašalnik, s 

katerim sem pridobila učiteljevo oceno o tem, na katerih področjih ima učenec težave pri 

geometriji. Pred začetkom treninga sem s pomočjo  nalog objektivnega tipa, ki pokrivajo cilje 

iz učnega načrta za matematiko v 7. razredu osnovne šole, ugotavljala geometrijsko predznanje 

učencev na področju trikotnikov. S pomočjo analize nalog sem ocenila splošne in specifične 

strategije, ki so potrebne za osvajanje geometrijskih spretnosti in znanj. 

Po končanem treningu so učenci rešili test z nalogami objektivnega tipa in avtorsko zasnovan 

vprašalnik, s pomočjo katerega sem preverila, katere učne cilje iz učnega načrta učenci 

dosegajo, in dobila povratno informacijo o uspešnosti treninga. Na koncu je še učiteljica rešila 

vprašalnik, s pomočjo katerega sem pridobila njihovo oceno o napredku učencev in uspešnosti 

treninga. 

 

3.4 OBDELAVA PODATKOV 
 

Rezultate aritmetičnih in geometrijskih testov, ki so izraženi v točkah, sem obdelala z elementi 

statističnih metod za numerične spremenljivke. Rezultate sem najprej uredila, analizirala ter jih 

tabelarično in grafično predstavila s kvalitativno interpretacijo. Prevladujoči učni stil učenca je 

predstavljen v obliki grafikona in s kvalitativno interpretacijo. Na podlagi primerjanja začetnih 

in končnih opažanj in rezultatov sem ovrednotila učenčev napredek in uspešnost treninga. 
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3.5  OCENA UČENČEVIH PRIMANJKLJAJEV IN MOČNIH PODORČIJ, 
ARITMETIČNIH SPOSOBNOSTI, UČNEGA STILA, GEOMETRIJSKIH 
SRETNOSTI IN ZNANJ PRED PRIČETKOM IZVAJANJA TRENINGA 
 

3.5.1 Analiza strokovnih mnenj o učencih 
 

Na podlagi strokovnih mnenj o posameznem učencu sem ugotovila pomembnejše 

primanjkljaje, posebne potrebe in močna področja, ki so mi služila kot pomoč pri načrtovanju 

in izvedbi treninga. Učenke in učence, ki so sodelovali v raziskovalnem delu, bom skozi celotno 

magistrsko delo zaradi anonimnosti navajala z naključnimi kraticami. 

E je učenka s PPPU in je vključena v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo od 5. razreda dalje in prejema 2 uri dodatne strokovne pomoči 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter 1 uro pomoči socialnega pedagoga. E je zadržana 

do sošolcev in učiteljev. Med poukom težje sledi učni uri, od pouka pogosto opravičeno 

izostaja, kar ji predstavlja še dodatno oviro. Opravljanje domačih nalog je neredno, opaziti je 

tudi, da bere zelo počasi, z napakami in naporom, kar vpliva na točnost in razumevanje 

prebranega. Na področju matematike ima težave z obračanjem števk pri branju in zapisovanju 

števil, poštevanka je le delno avtomatizirana, napake se pojavljajo pri pisnem računanju, 

velikokrat zaradi nenatančnega podpisovanja, ter pri računanju v večjem številskem obsegu. 

Razume le enostavne matematične probleme. Naučeno snov slabo povezuje med seboj in hitro 

pozabi. Težave pri branju in pisanju so očitne, najpogosteje prihaja do zamenjav, izpustov in 

vstavitve črk. Prav tako se težave odražajo na proceduralni ravni matematičnega znanja pri 

avtomatizaciji aritmetičnih postopkov in dejstev ob ustreznih številskih predstavah in računanju 

na miselno-predstavni ravni. Opazne so težave s pozornostjo in koncentracijo, ki zmanjšujejo 

njeno učinkovitost.  

Tabela 5: Močna in šibka področja učenke E ter načini nudenja pomoči, pridobljeni na 
podlagi strokovnih mnenj 

MOČNA 

PODROČJA 

/ 

 

ŠIBKA PODROČJA 

- govorno in pisno izražanje, 

- avtomatizacija aritmetičnih dejstev, 
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POMOČ 

- med poukom so potrebne stalne vzpodbude in nadzor, 

- pri osvajanju učne snovi potrebuje dodatna pojasnila, vaje, 

veliko utrjevanja in ponavljanja, 

- pri reševanju sestavljenih nalog potrebuje dodatno razlago, 

- navodila za delo naj bodo kratka in jasna, navodila je potrebno 

prebrati naglas in preveriti njeno razumevanje ter po potrebi 

dodatno razložiti, 

- prilagoditi je potrebno pisna gradiva (večji in raven tisk, večji 

razmiki) in upoštevati določeno mero tolerance do pravopisnih 

napak, 

- omogočiti ji je potrebno fotokopiranje učne snovi in uporabo 

tabel s postopki za reševanje besedilih nalog 

 

R je učenka s PPPU in je vključena v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo od 3. razreda dalje in prejema 2 uri dodatne strokovne pomoči 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter 2 uri pomoči socialnega pedagoga. R se težje 

besedno izraža in ima izrazite težave s takojšnjim rutinskim priklicem, težje si zapomni ustno 

podane informacije. Je nemirna, težje vodljiva, zelo odkrenljiva in impulzivna, koncentracija 

in pozornost ji nihata. Njen tempo branja je počasnejši, prisotne so napake. Razumevanje 

prebranega besedila je slabše, težave se kažejo pri samostojnem oblikovanju povedi in besedila. 

Avtomatizacija aritmetičnih dejstev in postopkov je slabša, težje razume matematične 

probleme, matematično-logično sklepanje je šibkejše. Njen tempo učenja je počasen, 

menjavanje razpoloženja pa se odraža tudi pri pouku. Njena največja težava je vzpostavljanje 

socialnih interakcij.  

Tabela 6: Močna in šibka področja učenke R ter načini nudenja pomoči, pridobljeni na 
podlagi strokovnih mnenj 

MOČNA PODROČJA - dobro razvita grafomotorika,  

- dobra prostorska predstavljivost, slikarska in risarska 

upodabljanja, 

- na likovnem področju je bila že večkrat nagrajena 
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ŠIBKA PODROČJA 

- branje, 

- pisanje,  

- matematična pismenost,  

- tempo učenja, 

- zapomnitev in priklic iz dolgoročnega spomina, 

- komunikacije z vrstniki 

 

 

 

 

 

POMOČ 

- potrebuje veliko individualnega vodenja in čustvene 

podpore,  

- pomoč pri vzdrževanju pozornosti,  razvijanju socialnih 

veščin, 

- pogosto potrebuje individualno razlago pri reševanju nalog 

ter postopno reševanje, 

- potrebuje več vaj, da usvoji določeno snov,  

- potrebuje vzpodbude in pohvale, sicer hitro obupa in odneha 

z dejavnostjo, 

- navodila za delo naj bodo kratka in jasna,  

- preveriti je potrebno njeno razumevanje in jih po potrebi 

dodatno razložiti 

 

T je učenec s PPPU in je vključen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo od 3. razreda dalje in prejema 2 uri dodatne strokovne pomoči 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, 1 uro pomoči socialnega pedagoga ter 1 uro 

pomoči, ki se nanaša na učno pomoč. T težje sledi ustnim in pisnim navodilom in težje usvaja 

snov. Težave ima pri pisanju in branju, kjer se vidno muči, bere počasi in težko povzame 

vsebino besedila. Težave ima z izražanjem, njegov govor je počasen, težave ima pri iskanju 

ustreznih besed. Rokopis je praviloma manj urejen in slabše berljiv. V zapisu pogosto izpušča 

ali dodaja črke, besede združuje ali jih razcepi, popravlja napake, črta ter pozablja na pravopisna 

pravila. Njegov tempo dela je zelo počasen in posledično izdelkov večkrat ne konča. Veliko 

težav ima z organizacijo in koncentracijo, ki je kratkotrajna. Težave ima pri matematiki. 
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Tabela 7: Močna in šibka področja učenca T ter načini nudenja pomoči, pridobljeni na 
podlagi strokovnih mnenj 

 

MOČNA PODROČJA 

- uspešen pri deklamaciji ali vnaprej doma pripravljenem 

govornem nastopu, 

- uspešen je pri športu in ravnanju z abstraktnimi besednimi 

pojmi 

 

ŠIBKA PODROČJA 

- težave z organizacijo in matematiko,  

- slabša motorična koordinacija,  

- slabši priklic iz dolgoročnega spomina 

 

 

 

 

POMOČ 

- pisna gradiva naj bodo prilagojena (večji, raven tisk, večji 

razmik), 

- poučevanje naj bo zanimivo in aktivno, s pogosto menjavo 

dejavnosti, 

- učitelj naj bo pri postavljanju vprašanj pozoren, da so le-ta 

konkretna in enoznačna, 

- zahtevnejša navodila naj bodo razdeljena na podvprašanja,  

- sproti naj se preverja razumevanje navodil 

 

 

Š je učenec z več motnjami, učenec z lažjo gibalno oviranostjo, dolgotrajno bolan otrok, 

otrok s PPPU in je vključen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo od 3. razreda dalje in prejema 2 uri dodatne strokovne pomoči specialnega 

in rehabilitacijskega pedagoga ter 1 uro pomoči socialnega pedagoga. Ima blago obliko 

cerebralne paralize. V gibanju nima težav, nekoliko slabše so le ravnotežnostne reakcije. Za 

branje kaže nižji interes in tudi njegovo razumevanje prebranega je slabo. Veliko težav ima pri 

samostojnem tvorjenju povedi, pri odgovarjanju na vprašanja, pri obnovah in spisih. Njegova 

splošna poučenost in čustvena zrelost je pomanjkljiva glede na starost. Na grafomotoričnem 

področju je upočasnjen in ima težave z vizulanomotorično koordinacijo in z integracijo.  
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Tabela 8: Močna in šibka področja učenca Š ter načini nudenja pomoči, pridobljeni na 
podlagi strokovnih mnenj 

MOČNA PODROČJA - dobro razume abstraktno gradivo in delo po vzorcih in 

shemah 

 

ŠIBKA PODROČJA 

- izstopajo težave na področju razumevanja, izražanja in 

konceptualizacije, 

- težave pri razumevanju odnosov med deli in celotami ter 

logičnem sklepanju 

 

 

 

POMOČ 

- sedi na prostoru, ki mu bo omogočala boljšo 

osredotočenost na delo (proč od vrat, oken, raznih 

distraktorjev), 

- nudi se mu pomoč pri organizaciji zapiskov, učnih 

pripomočkov in beležk za starše, 

- vzpodbuditi je potrebno razvoj samokontrole oz. lastne 

odgovornosti pri opravljanju šolskih obveznosti 

 

 

Učenka E ima največ težav pri govornem in pisnem izražanju in avtomatizaciji aritmetičnih 

dejstev. Pri učenki R so težave najbolj izrazite pri branju, pisanju, matematični pismenosti, 

zapomnitvi in priklicu iz dolgoročnega spomina ter komunikaciji z vrstniki. 

Učenec T ima težave z organizacijo, slabšo motorično koordinacijo in slabšim priklicem iz 

dolgoročnega spomina. Pri učencu Š izstopajo težave na področju razumevanja, izražanja in 

konceptualizacije ter pri logičnem sklepanju. 

 

3.5.2 Rezultati vprašalnika za ugotavljanje prevladujočega učnega stila 
 

S pomočjo vprašalnika za ugotavljanje prevladujočega učnega stila sem ugotovila učenčev 

izstopajoči učni stil. Rezultati vprašalnika nam dajo grafični prikaz, in sicer v obliki grafikona. 

Za posameznega učenca sem tako pridobila grafikon ter podatke za lažjo predstavo zbrala v 

tabeli.  
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Slika 3 in Tabela 9 prikazujeta rezultate učenke E: 

 

 

 

Slika 3: Prevladujoči učni stil učenke E 

 

Tabela 9: Prevladujoči učni stil učenke E 

UČNI STIL DOSEŽENO ŠT. 
TOČK 

Praktični stil 8 / 20 

Vidni stil 11 / 20 

Slušni stil 13 /20 

Govorni stil 13 / 20 

Socialni stil 13 / 20 

Individualistični stil 6 / 20 

Logični stil 15 / 20 

 

Iz Slike 3 in Tabele 9  je razvidno, da najbolj prevladuje logični stil, kateremu sledijo kar trije 

in sicer slušni, govorni in socialni stil. Najmanj izrazit je individualistični stil. Učenec s 

prevladujočim logičnim stilom ima dobro razvito logično in matematično sklepanje. Hitro 

prepozna vzorce in povezave med različnimi vsebinami. Tak učenec potrebuje konkretne in 

logične primere, izdelane strategije, uporabo simulacij in izdelanih opor. Glede na visoko 

zastopanost ostalih stilov je smiselna uporaba mnemotehnik in rim za lažje pomnjenje 

(Learning Styles, 2008). 

Rezultati učenke R so predstavljeni na Sliki 4 in v Tabeli 10: 

 

 

 

Slika 4: Prevladujoči učni stil učenke R 

Tabela 10: Prevladujoči učni stil učenke R 

UČNI STIL DOSEŽENO ŠT. 
TOČK 

Praktični stil 7 / 20 

Vidni stil 10 / 20 

Slušni stil 10 / 20 

Govorni stil 8 / 20 

Socialni stil 8 / 20 

Individualistični stil 8 / 20 

Logični stil 8 / 20 
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Iz Slike 4 in Tabele 10 je razvidno, da najbolj prevladujeta slušni in vidni stil, sledijo vsi ostali. 

Najmanj izrazit je govorni stil. Taka učenka se rada uči ob spremljavi glasbe in sestavlja rime. 

Znotraj učnega procesa je smiselna uporaba slik, fotografij, barv, simulacij in drugih vizualnih 

opor ter delov v paru ali skupinah (Learning Styles, 2008). 

 

Rezultati učenca T so predstavljeni na Sliki 5 in v Tabeli 11: 

 

 

 

Slika 5: Prevladujoči učni stil učenca T 

 

Tabela 11: Prevladujoči učni stil učenca T 

UČNI STIL DOSEŽENO ŠT. 
TOČK 

Praktični stil 7 / 20 

Vidni stil 6 / 20 

Slušni stil 8 / 20 

Govorni stil 4 / 20 

Socialni stil 9 / 20 

Individualistični stil 7 / 20 

Logični stil 10 / 20 

 

 

Iz Slike 5 in Tabele 11 je razvidno, da najbolj prevladuje logični stil, sledi mu socialni stil. 

Najmanj izrazit je govorni stil. Učenec s prevladujočim logičnim stilom uporablja logično in 

matematično sklepanje, hitro prepozna vzorce in povezave med različnimi vsebinami. Znotraj 

učnega procesa je smiselno uporabiti konkretne in logične primere, izdelane strategije in 

uporabo simulacij. Glede na zastopanost socialnega stila je smiselno delo v paru ali skupinah 

(Learning Styles, 2008). 
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Rezultati učenca Š so predstavljeni na Sliki 6 in v Tabeli 12: 

 

 

Slika 6: Prevladujoči učni stil učenca Š 

 

Tabela 12: Prevladujoči učni stil učenca Š 

UČNI STIL DOSEŽENO ŠT. 
TOČK 

Praktični stil 7 / 20 

Vidni stil 6 / 20 

Slušni stil 7 / 20 

Govorni stil 8 / 20 

Socialni stil 7 / 20 

Individualistični stil 0 / 20 

Logični stil 6 / 20 

 

 

Iz Slike 6 in Tabele 12 je razvidno, da najbolj prevladuje govorni stil, sledijo slušni, praktični 

in socialni stil. Pri takem učencu izstopa pisanje, branje in govor. Trudijo se poiskati pomene 

novih besed, jih uporabiti v novih stavkih ali rimah. Znotraj učnega procesa je smiselna uporaba 

mnemotehnik, rim ter uporaba konkretnih materialov na podlagi izstopajočih učnih stilov 

(Learning Styles, 2008). 

S pomočjo vprašalnika za ugotavljanje prevladujočega učnega stila sem pridobila naslednje 

pomembne informacije: 

• pri učenki E prevladujejo naslednji učni stili: logični stil, slušni stil in govorni stil, 

• pri učenki R prevladujeta naslednja učni stila: slušni stil in vidni stil, 

• pri učencu T prevladujeta naslednja učni stila: logični stil in slušni stil, 

• pri učencu Š prevladuje naslednji učni stil: govorni stil. 

Če pri učencih prevladuje vidni učni stil, pri poučevanju uporabljamo slike, barve in druge 

vidne opore. Zvok, rime in glasba so v pomoč učencem s slušnim učnim stilom, medtem ko pri 

prevladujočem govornem učnem stilu poskušamo s tehnikami, ki vključujejo tako govorjenje 

kot pisanje. Učencem s prevladujočim logičnim učnim stilom omogočimo naloge, ki zahtevajo 

logično sklepanje, uporabo sistemov, statistike in ugotavljanje vzorčnih odnosov (Vipavc, 

2015). 
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3.5.3 Rezultati desetminutnega testa za avtomatizacijo aritmetičnih dejstev 
in postopkov 
 

Rezultate desetminutnega testa za avtomatizacijo sem predstavila s pomočjo tabele (Tabela 

13) za vsakega učenca posebej. Nato sledi še podrobnejši opis glavnih napak za vsakega 

učenca posebej. 

Tabela 13: Rezultati desetminutnega testa 

UČENEC ŠTEVILO TOČK 

dosežene točke/ možne točke 

% 

E 111 / 117 94, 2  

R 94 / 117 80, 2  

T 78 / 117 66, 9  

Š 114 / 117 96, 7  

 

 

Učenka E je na testu za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov dosegla 111 od 

117 točk. Napačno je izračunala račune, povezane s poštevanko (57 + (3 ∙ 9)). Učenka E ima 

največ težav pri reševanju aritmetičnih nalog, kar je lahko pogojeno s slabšim semantičnim 

pomnjenjem in oviranim priklicem informacij iz dolgotrajnega spomina.  

Učenka R je na testu za oceno avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov dosegla 94 od 

117 točk. Učenki R je za reševanje testa zmanjkalo časa. Po pregledu lahko ugotovim, da je 

izpustila večino primerov, ki vključujejo znanje poštevanke. Rešila je le preproste primere (npr. 

7 ∙ 8), medtem ko je izpustila primere, ki so povezani s poštevanko, in eno izmed operacij 

seštevanja ali odštevanja (npr. 63 - (54 : 6)). Na podlagi rešenega testa ima učenka R največ 

težav pri reševanju aritmetičnih nalog zaradi neavtomatizirane poštevanke, kar je lahko 

pogojeno s slabšim semantičnim pomnjenjem in oviranim priklicem informacij iz dolgotrajnega 

spomina. 

Učenec T je na testu za oceno avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov dosegel 78 od 

117 točk. Učenec T je izpustil večino primerov, ki vključujejo znanje poštevanke. Rešil je le 
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preproste primere, medtem ko je izpustil primere, ki so povezani s poštevanko in eno izmed 

operacij seštevanja ali odštevanja (npr. 25 + (4 ∙ 8)). Težave je imel tudi pri operaciji seštevanja 

in odštevanja trimestnih števil (npr. 528 - 165), pri kateri je prišel do napačnega izračuna ali pa 

se primera sploh ni lotil. Med samim reševanjem si je pomagal s štetjem na prste. Učenec T 

ima največ težav pri reševanju aritmetičnih nalog, zaradi neavtomatizirane poštevanke in 

računanju pri prehodu čez desetice. 

Učenec Š je na testu za oceno avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov dosegel 114 od 

117 točk. Učenec Š je napačno izračunal le en primer, in sicer primer, ki vključuje poštevanko. 

Glede na to, da je imel narobe samo en primer, lahko povzamem, da nima težav s poštevanko 

ter seštevanjem in odštevanjem pri prehodu čez desetice. 

S pomočjo desetminutnega testa za avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov sem 

ugotovila, da imajo sodelujoči učenci dobro avtomatizirane aritmetična dejstva in postopke. 

Poudarek pri računskih nalogah bo potreben pri učenki R in učencu T, ki sta dosegla 80, 2 % 

oz. 66, 9 %. Pri obeh se težave kažejo zaradi neavtomatizirane poštevanke.  

 

3.5.4 Rezultati vprašalnika za ocenjevanje učenčevega obvladovanja 
spretnosti in znanj, ki so potrebna pri geometriji 
 

Učiteljica, ki poučujejo učence, ki so sodelovali v raziskovalnem delu magistrskega dela, je 

izpolnila vprašalnik za ocenjevanje učenčevih spretnosti in znanj, ki so potrebna pri pouku 

geometrije. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh nalog. Pri prvi nalogi je morala učiteljica ob 

izbranih pojmih obkrožiti, ali se pri učencu pojavljajo izbrane vrste težav ali ne. V Tabeli 14 so 

našteta področja, na katerih ima posamezni učenec težave: 

Tabela 14: Vrste težav, ki se pojavljajo pri posameznem učencu 

 

UČENCI TEŽAVE NIMA TEŽAV 

 

E 

geometrija, spomin, pozornost in 

koncentracija, koordinacija, prostorska 

predstavljivost, organizacija, 

aritmetika, uporaba pripomočkov, 

komunikacija 
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UČENCI TEŽAVE NIMA TEŽAV 

načrtovanje, pisanje in branje, socialno 

področje 

 

R 

geometrija, aritmetika, spomin, 

pozornost in koncentracija, 

koordinacija, prostorska 

predstavljivost, komunikacija, socialno 

področje 

organizacija, načrtovanje, uporaba 

pripomočkov 

 

 

T 

spomin, pozornost in koncentracija, 

koordinacija, prostorska 

predstavljivost, organizacija, 

načrtovanje, komunikacija, pisanje in 

branje 

geometrija, aritmetika, uporaba 

pripomočkov, socialno področje 

 

Š 

spomin, pozornost in koncentracija, 

koordinacija, prostorska 

predstavljivost, organizacija, 

načrtovanje, pisanje in branje 

geometrija, aritmetika, uporaba 

pripomočkov, komunikacija, socialno 

področje  

 

Pri drugi nalogi je morala na petstopenjski lestvici izraziti, kako uspešen je učenec na 

posameznem področju v povezavi z geometrijo. Kako je učiteljica ocenila posameznega 

učenca, je razvidno v spodnji tabeli, kjer so v vrstici našteta področja, katera so me zanimala, 

zraven pa izražena uspešnost za posameznega učenca (1 - zelo uspešno, 2 - uspešno, 3 -  srednje 

uspešno, 4 - neuspešno, 5 - zelo neuspešno). 

 

 



 

53 

Tabela 15: Uspešnost učenca na posameznem področju 

PODROČJE/ UČENEC E R T Š 

Kako uspešen  je učenec pri gibanju? 5 4 3 2 

Kako uspešen je učenec pri rabi različnih orodij (škarje, trikotnik, šestilo)? 3 3 2 3 

Kako uspešen je učenec pri razumevanju prostorskih pojmov (spodaj, 

zgoraj, gor, notri, zunaj …)? 

3 3 2 2 

Kako uspešen je učenec pri usvajanju geometrijskih pojmov (višina, 

tangenta)? 

4 4 3 3 

Kako uspešen je učenec pri razumevanju in zapomnitvi matematičnih 

označb (premica, vzporednici, pravokotnici …)? 

3 4 3 3 

Kako uspešen je učenec pri risanju skic (pri načrtovalnih nalogah)? 3 3 3 4 

Kako uspešen je učenec pri risanju tridimenzionalnih predmetov? 4 5 5 4 

Kako uspešen je učenec pri reševanju besedilnih nalog (pri geometriji)? 5 4 4 5 

Kako uspešen je učenec pri reševanju nalog z življenjskimi problemi pri 

geometriji? 

5 4 4 5 

Kako uspešen je učenec pri priklicu matematičnih pravil in postopkov? 4 4 4 4 

1 - zelo uspešno, 2 - uspešno, 3 - srednje uspešno, 4 - neuspešno, 5 - zelo neuspešno 

 

Iz Tabele 15 lahko razberemo, da je učenka E zelo neuspešna pri gibanju, reševanju besedilnih 

nalog in nalog z življenjskimi problemi. Neuspešna je pri usvajanju geometrijskih pojmov 

(višina, tangenta), pri risanju tridimenzionalnih predmetov ter pri priklicih matematičnih pravil 

in postopkov. Srednje uspešna je pri rabi različnih orodij (škarje, trikotnik, šestilo), 

razumevanju prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …), pri razumevanju in 

zapomnitvi matematičnih označb (premica, vzporednici, pravokotnici …) in pri risanju skic.  

Učenka R je zelo neuspešna pri risanju tridimenzionalnih predmetov. Neuspešna je pri gibanju, 

usvajanju geometrijskih pojmov (višina, tangenta), razumevanju prostorskih pojmov (spodaj, 

zgoraj, gor, notri, zunaj …), reševanju besedilnih nalog in nalog z življenjskimi problemi ter 

pri priklicu matematičnih pravil in postopkov. Srednje uspešna je pri rabi različnih orodij 
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(škarje, trikotnik, šestilo), razumevanju prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj 

…) ter pri risanju skic. 

Učenec T je zelo neuspešen pri risanju tridimenzionalnih predmetov. Neuspešen je pri 

reševanju besedilnih nalog in nalog z življenjskimi problemi ter pri priklicu matematičnih pravil 

in postopkov. Srednje uspešen je pri usvajanju geometrijskih pojmov (višina, tangenta), 

razumevanju in zapomnitvi matematičnih označb (premica, vzporednici, pravokotnici …) in 

pri risanju skic. Uspešen je pri rabi različnih orodij (škarje, trikotnik, šestilo) in razumevanju 

prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …). 

Učenec Š je zelo neuspešen pri reševanju besedilnih nalog in nalog z življenjskimi problemi, 

neuspešen pa pri risanju skic, tridimenzionalnih predmetov in priklicu matematičnih pravil in 

postopkov. Srednje uspešen je pri rabi različnih orodij (škarje, trikotnik, šestilo), usvajanju 

geometrijskih pojmov (višina, tangenta) ter razumevanju in zapomnitvi matematičnih označb 

(premica, vzporednici, pravokotnici …). Uspešen je pri gibanju in razumevanju prostorskih 

pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …). 

 

3.5.5 Rezultati pred-testa za oceno predznanja na temo trikotnikov 
 

Pred-test za oceno predznanja na temo trikotnikov je bil sestavljen iz 13 geometrijskih nalog 

objektivnega tipa. Naloge so bile odprtega, zaprtega in izbirnega tipa. Učenci so pred-test rešili 

med dopolnilnim poukom. Število točk in posledično število odstotkov sem predstavila v Tabeli 

16, nato pa sem za vsakega učenca posamezno opisala, katera znanja je na pred-testu pokazal 

in katera ne. 

Tabela 16: Rezultati pred-testa za oceno predznanja na temo trikotnikov 

UČENEC ŠTEVILO TOČK 

dosežene točke/ možne točke 

% 

E 18 / 30 60  

R 15 / 30 50  

T 19 / 30     63, 3  

Š 13 / 30     43, 3  
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Učenka E trikotniku označi oglišča, stranice in notranje kote, pravilno razvrsti trikotnike glede 

na delitev trikotnikov, določi vsoto notranjih kotov, s sliko poveže notranje in zunanje kote, 

izračuna manjkajoče kote, nariše vzporednice in določi obseg. Učenka ne označi zunanjih 

kotov, višine, ne določi pravilno vsote zunanjih kotov ter notranjega in pripadajočega zunanjega 

in ploščine. Delno pokaže znanje pri opisu trikotnikov, pravilu o skladnosti trikotnikov, pri 

risanju simetrale kota in stranic. 

Učenka R trikotniku označi oglišča in notranje kote, pravilno določi vsoto notranjih kotov, 

izračuna manjkajoči kot, nariše simetralo kota in stranice, vzporednice ter pravilno določi obseg 

trikotnika. Učenka ne označi stranic, zunanjih kotov, višine, ne določi pravilne vsota zunanjih 

kotov ter notranjega in pripadajočega zunanjega, s sliko ne poveže notranjih in zunanjih kotov, 

ne določi pravilne ploščine. Deloma pokaže znanje pri delitvi trikotnikov, opisu trikotnikov in 

skladnosti trikotnikov. 

Učenec T trikotniku označi oglišča, stranice in notranje kote, pravilno razvrsti trikotnike glede 

na delitev trikotnikov, določi vsoto notranjih in zunanjih kotov, s sliko poveže notranje in 

zunanje kote, pravilno določi, kdaj sta trikotnika med seboj skladna in nariše vzporednice. Ne 

označi zunanjih kotov, višine, ne določi pravilne vsote notranjega in pripadajočega zunanjega 

kota, ne ve, kaj je višina trikotnika in ne določi pravilnega obsega in ploščine. Deloma pokaže 

znanje pri opisu trikotnikov ter pri risanju simetrale kota in stranice. 

Učenec Š trikotniku označi oglišča, stranice in notranje kote, s sliko poveže notranje in zunanje 

kote, izračuna manjkajoče kote in nariše vzporednice. Učenec ne označi zunanjih kotov, višine, 

ne določi pravilne vsote zunanjih in notranjih kotov ter notranjega in pripadajočega zunanjega, 

ne ve, kaj je višina trikotnika, kdaj sta trikotnika skladna in ne nariše simetrale kota in stranice. 

Učenci so na pred-testu imeli največ težav pri nalogah, ki so zahtevale konceptualno znanje 

(naloge, povezane z višino trikotnika, zunanjimi in notranjimi koti trikotnika) in proceduralno 

znanje (naloge, z obsegom in ploščino trikotnika). 
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3.5.6 Skupna ocena učenčevih primanjkljajev in močnih področij 
 

V Tabeli 17 so zbrane vse glavne značilnosti posameznega učenca, ki je bil vključen v vzorec. 

V vrstici primanjkljaji so našteti najbolj izstopajoči primanjkljaji in težave. V vrstici močna 

področja so našteta močna področja posameznika. V vrstici pred-test je zapisano število 

odstotkov, ki so ga dosegli na pred- testu, in znanja, ki jih je učenec dosegal. V vrstici učni stil 

je/so predstavljen/i učni stil/i učenca ter v zadnji vrstici (10-minutni test) število odstotkov, ki 

jih je posameznik dosegel na testu. 

Tabela 17: Skupna ocena učenčevih primanjkljajev in močnih področij 

UČENEC E R T Š 

 

 

 

 

PRIMANJKLJAJI 

avtomatizacija 

aritmetičnih 

dejstev, spomin, 

pozornost, 

koncentracija, 

organizacija, 

načrtovanje, 

branje in pisanje 

geometrija, 

koordinacija, 

prostorska 

predstavljivost, 

socialno področje 

komunikacija, 

zapomnitev, 

priklic dejstev, 

pozornost, 

koordinacija 

geometrija, 

aritmetika, 

koncentracija, 

prostorska 

predstavljivost, 

socialno 

področje 

organizacija, 

motorična 

koordinacija, 

slabši priklic iz 

dolgoročnega 

spomina, 

pozornost, 

koncentracija, 

načrtovanje, 

pisanje in 

branje, 

prostorska 

predstavljivost, 

načrtovanje, 

komunikacija, 

pisanje in 

branje 

logično sklepanje, 

pozornost, 

koordinacija, 

prostorska 

predstavljivost, 

organizacija, 

načrtovanje, 

branje in pisanje, 

koncentracija, 

prostorska 

predstavljivost 
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UČENEC E R T Š 

 

 

 

 

MOČNA 

PODROČJA 

razumevanje 

prostorskih 

pojmov, raba 

geom. orodja, 

komunikacija 

dobra 

prostorska 

predstavljivost, 

likovno 

področje, raba 

geom. orodja, 

risanje skic 

deklamacije, 

šport, 

abstraktni 

pojmi, raba 

geom. orodja, 

zapomnitev 

matematičnih 

označb, 

osvajanje 

geom. pojmov 

abstraktno 

gradivo, delo po 

vzorcih, 

zapomnitev geom. 

pojmov 
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UČENEC E R T Š 

 

 

 

 

 

PRED-TEST 

 

60 % 

označi oglišča, 

stranice in 

notranje kote, 

pravilno razvrsti 

trikotnike glede 

na delitev 

trikotnikov, 

določi vsoto 

notranjih kotov, s 

sliko poveže 

notranje in 

zunanje kote, 

izračuna 

manjkajoče kote, 

nariše 

vzporednice in 

določi obseg 

50 % 

trikotniku 

označi oglišča 

in notranje 

kote, pravilno 

določi vsoto 

notranjih 

kotov, izračuna 

manjkajoči kot, 

nariše simetralo 

kota in stranice, 

vzporednice ter 

pravilno določi 

obseg 

trikotnika 

63, 3 % 

trikotniku 

označi oglišča, 

stranice in 

notranje kote, 

pravilno 

razvrsti 

trikotnike glede 

na delitev 

trikotnikov, 

določi vsoto 

notranjih in 

zunanjih kotov, 

s sliko poveže 

notranje in 

zunanje kote, 

pravilno določi, 

kdaj sta 

trikotnika med 

seboj skladna, 

in nariše 

vzporednice 

43, 3 % 

trikotniku označi 

oglišča, stranice in 

notranje kote, s 

sliko poveže 

notranje in 

zunanje kote, 

izračuna 

manjkajoče kote 

in nariše 

vzporednice 

 

UČNI STIL 

logični stil 

slušni stil 

govorni stil 

slušni stil 

vidni stil 

logični stil 

slušni stil 

govorni stil 

10-MINUTNI 

TEST 

94, 2 % 80, 2 % 66, 9 % 96, 7 % 
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3.6 TRENING ZA RAZVOJ GEOMETRIJSKIH SPRETNOSTI IN ZNANJ 
 

3.6.1 Načrtovanje treninga 
 

Trening je obsegal 15 srečanj z učenci. Trajal je 6 tednov v šolskem letu 2017/ 2018. Srečanja 

so potekala trikrat tedensko na njihovi šoli med urami matematike, dopolnilnega pouka in urami 

dodatne strokovne pomoči. Posamezno srečanje je trajalo eno šolsko uro in je bilo izvedeno 

individualno, v paru ali skupinsko. Program treninga je bil osnovan na podlagi ocene 

učenčevega funkcioniranja in se je prilagajal glede na posameznika. Trening je temeljil na 

izboljšanju geometrijskih spretnosti in znanj na področju trikotnikov v 7. razredu osnovne šole 

in je vključeval načela dobre poučevalne prakse in specifične strategije, kot so: uporaba 

kartončkov, mnemotehnik, življenjskih primerov, računalniških programov, slik …  

Cilj posamezne ure je bil določen glede na predznanje učencev, njegova močna in šibka 

področja. Izhodišča za pripravo učnih ur so bila dognanja domačih in tujih avtorjev, ki so bila 

dodelana ali spremenjena na podlagi lastnih idej in didaktičnih pripomočkov, ki sem jih izdelala 

sama. Izbirala sem različne aktivnosti, da bi učence motivirala in jim pokazala, da je 

matematika lahko uporabna, zanimiva in razumljiva. 

 

3.6.2 Namen in cilji treninga 
 

S pomočjo treninga, ki je zasnovan v obliki dodatne strokovne pomoči kot učne pomoči, sem 

preverjala, ali so izbrane strategije dela pri učencih s PPPU, ki so bili vključeni v vzorec, 

vplivale na napredek učencev pri geometriji. Vloga učitelja matematike je izredno pomembna 

pri učencih s težavami pri matematiki in tistimi, ki so opredeljeni kot učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. Na podlagi zbranih analiz sem predstavila konkretne materiale, 

mnemotehnike, slike in druge oblike pomoči, ki so lahko učitelju matematike v pomoč pri 

obravnavi trikotnikov, med samimi urami matematike ali pri urah dodatne strokovne pomoči 

kot učne pomoči. 
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Trening je bil opredeljen s splošnimi in specifičnimi cilji: 

Tabela 18: Splošni in specifični cilji treninga 

SPLOŠNI CILJI TRENINGA SPECIFIČNI CILJI 
TRENINGA 

- utrjevanje pretvarjanja merskih enot pri računanju 

obsega in ploščine trikotnika, 

- razvijanje geometrijske predstave v ravnini,  

- razvijanje prostorske orientacije, 

- razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa 

lastnosti trikotnikov, 

- razvijanje strategij načrtovanja, organizacije in 

samoevalvacije, 

-verbalizacija postopkov reševanja geometrijske 

konstrukcije in računskih nalog, 

- razvijanje natančnosti in spretnosti pri računanju 

neznanih količin (koti, obseg in ploščina trikotnika), 

- urjenje vidnega spomina,  

- krepitev socialnih odnosov, 

- uporaba računalnika, matematičnih programov 

- opišejo in označijo trikotnik 

(oglišča, stranice, koti), 

- poimenovanje trikotnika glede na 

stranice in kote, 

- poznavanje vsote notranjih 

kotov, 

- načrtovanje trikotnikov po 

skladnostih izrekih, 

- poznavanje in uporaba višine, 

- poznavanje in uporaba težišča in 

težiščnice, 

- trikotniku včrtajo in očrtajo krog, 

- izračunajo obseg in ploščino 

trikotnika  

 

3.6.3 Opis in struktura treninga 
 

Trening je obsegal 15 srečanj in je potekal trikrat tedensko med urami matematike, 

dopolnilnega pouka in urami dodatne strokovne pomoči. Testi, preizkusi in vprašalniki, ki so 

služili za pridobitev informacij o učenčevih primanjkljajih in močnih področjih, so bili izvedeni 

na dodatnih predhodnih srečanjih. Posamezno srečanje je trajalo 45 minut in je bilo večinoma 

izvedeno individualno (učenec Š sam) in skupinsko (učenki E in R ter učenec T), nekaj 

aktivnosti pa je bilo izvedenih tudi v paru. Učenci so v času treninga razvijali prostorsko 

predstavljivost, samoorganizacijo, načrtovanje, natančno rabo geometrijskega orodja, socialne 

odnose ter priklic pojmov in postopkov iz dolgoročnega spomina. 
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Tabela 19: Vsebinska področja treninga na posameznih srečanjih 

SREČANJA VSEBINSKA PODROČJA 

1.  Ponovitev delitve trikotnikov, preslikave 

2.  Koti v trikotniku 

3.  Načrtovanje trikotnika 

4.  Višina trikotnika 

5.  Simetrale stranic in trikotniku očrtana krožnica 

6.  Simetrale kotov in trikotniku včrtana krožnica 

7.  Težiščnice in težišče trikotnika 

8.  Utrjevanje in ponovitev 

9.  Utrjevanje in ponovitev 

10.  Obseg in ploščina večkotnikov, pretvarjanje merskih enot 

11.  Obseg in ploščina večkotnikov, pretvarjanje merskih enot 

12.  Obseg  in ploščina paralelograma 

13.  Obseg in ploščina trikotnika 

14.  Besedilne naloge- utrjevanje obsega in ploščine trikotnika 

15.  Ponovitev: igre, reševanje listov 

 

 

3.6.4 Uporabljene metode dela, pristopi, strategije in pripomočki 
 

Cilj posamezne ure je bil določen glede na predznanje učenca, njegova močna in šibka 

področja. Spodaj so predstavljene različne metode in načini dela, ki so bili uporabljeni pri 

posameznih urah. Metode in načini dela so osnova na dognanjih domačih in tujih avtorjev, 

katera so bila dodelana ali spremenjena na podlagi lastnih idej in didaktičnih pripomočkov, ki 

sem jih izdelala sama.  

Predstavljene naloge, aktivnosti, igre, kartončki in ostale oblike pomoči so bile izbrane glede 

na predhodno oceno sodelujočih učencev. Določene naloge oz. aktivnosti so bile nato še 

dodatno prilagojene glede na posameznikove potrebe (npr. težje sledil nalogi, prezahtevna 

naloga), ki pa so predstavljene pri vsaki nalogi posebej. 
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3.6.4.1 Naloge za urjenje vidnega spomina 
 

• Naloga poveži števila je tip naloge katere srečamo v križankah. Naloga je, da učenci z eno 

potezo povežejo vsa števila in dobijo figuro. Na povezavi 

(http://activities.raisingourkids.com/connect-dot-to-dot/057-hard-connect-dots.html) lahko 

najdemo različne primere. 

Tabela 20: Cilji naloge poveži števila 

CILJI NALOGE POVEŽI ŠTEVILA 

razvijanje natančnosti, ki je potrebna pri načrtovanju 

urjenje koordinacije oko-roka 

treniranje natančnosti 

 

• Na spletnih straneh najdemo različne naloge, ki nam lahko služijo za urjenje vidnega 

spomina in pozornosti:  

http://eyecanlearn.com/perception/discrimination/, 

http://eyecanlearn.com/perception/closure/, 

http://eyecanlearn.com/perception/constancy/. 

Primer naloge: Učenec je moral vsaki obliki nad črto poiskati dvojnika. 

 

Slika 7: Naloga za urjenje vidnega spomina in pozornosti (Eye can learn, b. d.) 

http://activities.raisingourkids.com/connect-dot-to-dot/057-hard-connect-dots.html
http://eyecanlearn.com/perception/discrimination/
http://eyecanlearn.com/perception/closure/
http://eyecanlearn.com/perception/constancy/
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Tabela 21: Cilji naloge za urjenje vidnega spomina in pozornosti 

CILJI NALOGE ZA URJENJE VIDNEGA SPOMINA IN 

POZORNOSTI 

urjenje vidnega spomina 

usmerjanje vidne pozornosti 

urjenje koordinacije oko-roka 

razvijanje grafomotoričnih spretnosti 

 

3.6.4.2 Aktivnosti 
 

• AKTIVNOST BARVA IN LIK 

Učenec dobi različne podloge (Slika 8). 

 

Slika 8: Aktivnost barvna lestvica 

Naloga učenca je, da iz kupa različnih likov izbere pravilne in jih zloži na podlago. 

Nadaljevanje sledi v parih ali skupinah. Eden izmed učencev sestavi poljubno zaporedje 

likov (Slika 8) in pokaže sošolcu oz. sošolcem za npr. 10 sekund in skrije. Sošolec oz. sošolci 

morajo sestaviti enako zaporedje po spominu. Če izvajamo aktivnost v skupini lahko 

priredimo tekmo: tista skupina, ki ima največ pravilno postavljenih likov zmaga. Enako 

lahko aktivnost prilagodimo za delo v parih. 



 

64 

Tabela 22: Cilji aktivnosti barva in lik 

CILJI AKTIVNOSTI BARVA IN LIK 

razvijanje prostorske orientacije 

ponovitev znanja o likih ter njihovi orientaciji 

urjenje vidnega spomina 

krepitev socialnih odnosov 

 

• AKTIVNOST POKAŽI KOT 

Aktivnost pokaži kot je aktivnost, pri kateri prikazujemo kote z rokami. Kraka kotov 

predstavljata roki, medtem ko glava predstavlja vrh kota. Aktivnost poteka tako, da na 

začetku učencem pokažemo primer, nato pa naštevamo kote, oni pa jih morajo pokazati z 

rokami. Primer prikaza ostrega in pravega kota: 

 

Slika 9: Primer aktivnosti prikaži kot (Štular, 2015) 

Tabela 23: Cilji in prilagoditve aktivnosti pokaži kot 

CILJI AKTIVNOSTI POKAŽI KOT 

razvijanje geometrijskega načrtovanja 

razvijanje natančnosti, ki je potrebna pri načrtovanju 

poznavanje vsote notranjih kotov 

razvijanje natančnosti in spretnosti pri računanju neznanih količin 
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PRILAGODITVE AKTIVNOSTI POKAŽI KOT 

Učenka R ni želela sodelovati, zato učenki zapišem določene kote, katere mora s 

pomočjo geotrikotnika narisati v zvezek.  

Z ostalimi učenci je aktivnost izvedena tako, da nekaj kotov povem jaz, oni pa jih morajo 

pokazati. Nato zamenjamo, vsak izmed njih pove kot, jaz pa ga pokažem. Njihova naloga 

je, da ugotovijo, ali sem pokazala pravilno ali ne. 

 

• AKTIVNOST VIŠINA TRIKOTNIKA 

Učenci dobijo trikotnike. Trikotnik predstavlja klanec, po katerem se želi kolesar povzpeti 

na vrh (pot je označena s puščico). Zanima nas, po katerem klancu (rdeč, rumen, zelen in 

moder) kolesar opravi najdaljšo pot in po katerem se povzpne najvišje. 

Trikotniki so narejeni tako, da imata po dva para enako višino: tako se kolesar povzpne 

enako visoko (rdeč in rumen, moder in zelen), daljšo pot opravi pri rdečem in modrem. 

 

 

Slika 10: Trikotniki in kolesar 
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Tabela 24: Cilji aktivnosti višina trikotnika 

CILJI AKTIVNOSTI VIŠINA TRIKOTNIKA 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje prostorske orientacije 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov 

razvijanje strategij načrtovanja, organizacije in samoevalvacije 

poznavanje in uporaba višine 

 

• AKTIVNOST TRIKOTNIKU VČRTANA KROŽNICA 

Razdelim trikotnike in kroge različnih velikosti. Naloga je, da učenci kroge pravilno 

razvrstijo v trikotnike tako, da krog ne gleda čez trikotnik, a se dotika vseh stranic.  

Zelen trikotnik primer pravilne postavitve, moder nepravilne. 

 

Slika 11: Trikotniku včrtana krožnica - aktivnost 

Ob začetnem problemu učencem zastavim naslednja vprašanja: Kolikšni so premeri krogov, 

ki jih položimo v trikotnik? Kolikšen je polmer največjega kroga, ki ga lahko položimo v 

trikotnik? Kje leži središče največjega možnega kroga, ki ga položimo v trikotnik? Kakšen 

naj bo trikotnik, da vanj položimo krog s čim večjim polmerom? 
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Tabela 25: Cilji aktivnosti trikotniku včrtana krožnica 

CILJI AKTIVNOSTI TRIKOTNIKU VČRTANA KROŽNICA 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov 

razvijanje natančnosti in spretnosti 

krepitev socialnih odnosov 

 

 

• AKTIVNOST OBSEG IN PLOŠČINA 

Na tablo narišem vrt in povem zgodbo o soseščini, v kateri imajo ogromno zajcev, ki pojejo 

vso zelenjavo. Da bi zaščitili vrt pred zajci, se kmet odloči, da bo naredil ograjo. Narišem 

piko in povem, da obseg pomeni: kako priti okrog od pike do pike (pri tem rišem na tablo). 

Pokažem še s pomočjo vrvice. Vrvico položim po stranicah lika, nato pa skupaj izmerimo 

dolžino vrvice. Tako si učenci lažje predstavljajo pojem obseg.  

Zgodbo nadaljujem: zaradi prihajajočega poletja in morebitne toče bi kmet vrt rad 

zavaroval z mrežo. Koliko mreže potrebuje? Poudarim, da nas sedaj zanima velikost 

ploskve oz. vrta, vrt razdelim na kvadratke (1 cm x 1 cm), učenci preštejejo kvadratke.  

Nadaljujemo: Učenci dobijo vsak svoj prtiček, kateremu morajo izmeriti obseg in ploščino. 

Obseg izračunamo tako, da prtiček oblepimo z vrvico. Ploščino izračunamo tako, da 

kvadratke velikosti 1𝑐𝑐𝑚𝑚2 zlagamo na površino prtička. S štetjem le-te dobimo ploščino. 

Tako so učenci dobili predstavo o razliki med obsegom in ploščino.  

Učenci nadaljujejo z merjenjem obsega (s pomočjo vrvice) in ploščine (s pomočjo 

kvadratkov) predmetov okoli sebe: učbeniki, zvezki, miza … 

 

Slika 12: Računanje ploščine s pomočjo kvadratkov 
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Nadaljujemo na različnih primerih: različne oblike likov imajo učenci podane na kara 

papirju. Za izbrane like morajo ugotoviti obseg in ploščino. Pri obsegu sledi pogovor o tem, 

kako lahko izmerimo obseg brez pomoči vrvice in sicer, da ugotovimo dolžino stranice s 

štetjem kvadratkov, pri ploščini pa si pomagamo z barvanjem kvadratkov in nato njihovem 

preštevanju.  

 

Slika 13: Primeri za izračun obsega in ploščine 

Nadaljujemo z istimi primeri le, da so tokrat zraven podane še dolžine posamezne 

stranice. Sedaj like razbijemo na znane like (pravokotnike in kvadrate), katerim znamo 

po obrazcih izračunati ploščino in obseg. 

 

Slika 14: Primeri za izračun obsega in ploščine s pomočjo razbitja na znane like 
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Tabela 26: Cilji in prilagoditve aktivnosti obseg in ploščina 

CILJI AKTIVNOSTI OBSEG IN PLOŠČINA 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje prostorske orientacije 

razvijanje strategij načrtovanja, organizacije in samoevalvacije 

razvijanje natančnosti in spretnosti pri računanju neznanih količin (koti, obseg in 

ploščina trikotnika) 

utrjevanje pretvarjanja merskih enot pri računanju obsega in ploščine trikotnika 

PRILAGODITVE AKTIVNOSTI OBSEG IN PLOŠČINA 

Pari.  Učenki nimata težav pri merjenju z vrvico. Nekaj težav je pri štetju kvadratkov, 

zato postopek ponovimo z manjšim primerom (narišem čokolado 2 x 3). Učencema 

najprej pokažem primer s čokolado, nato pa jima prepustim delo s prtičkom. Pokaže se, 

da je bil tak način dela uspešnejši kot pri dekletih. Pri izbiri poljubnega predmeta in 

izračunom obsega in ploščine nimajo težav. Pri likih, ki jih imajo narisane na karo 

papirju, vzamemo modro barvico za obseg, z rdečo pa barvamo kvadratke za ploščino. 

Zadnji primer, kjer so podane še enote, prepustim učencu T.  Z učencem Š rešujeva 

skupaj z dodatno razlago, enako z učenkama.  

 

• AKTIVNOST TEŽIŠČE 

Učenci morajo različne predmete, kot so knjiga, geotrikotnik, lesena ploščica itd. s prstom 

tako podpreti, da bodo v ravnovesni legi.  

 

 

Slika 15: Težišče različnih predmetov (Hauptman idr., 2014) 

Sledi pogovor o tem, kaj smo počeli (iskanje točke, da je izbrano telo v ravnovesni legi;    

taki točki pravimo težišče). 
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Tabela 27: Cilji aktivnosti težišče 

CILJI AKTIVNOSTI TEŽIŠČE  

razvijanje prostorske orientacije 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov 

krepitev socialnih odnosov 

 

 

• AKTIVNOST TEŽIŠČE TRIKOTNIKA 

Učenci dobijo trikotnik iz kartona. Njihova naloga je, da s poskušanjem poiščejo težišče 

trikotnika. Ko jim uspe, si zabeležijo, kje se ta točka nahaja.  

Naredimo še demonstracijo. V enega izmed oglišč z luknjačem naredimo luknjo in 

navežemo vrvico. Trikotnik nato prilepimo na zid ali vrata, tako da je oglišče z vrvico na 

vrhu. Pogledamo, kako se postavi vrvica, in tam narišemo daljico. 

 

 

Slika 16: Težišče trikotnika 1 (Hauptman idr., 2014) 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

      To naredimo za vsa tri oglišča in dobimo: 

 

Slika 17: Težišče trikotnika 2 (Hauptman idr., 2014) 

 

Sedaj lahko preverijo, koliko je razlike od njihove točke, ki so jo narisali na začetku, in to, 

ki so jo dobili z demonstracijo (če sploh je).  

Tabela 28: Cilji in prilagoditve aktivnosti težišče trikotnika 

CILJI AKTIVNOSTI TEŽIŠČE TRIKOTNIKA 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje prostorske orientacije 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov 

razvijanje strategij načrtovanja, organizacije in samoevalvacije 

krepitev socialnih odnosov 

poznanje in uporaba težišča in težiščnice 

PRILAGODITVE AKTIVNOSTI TEŽIŠČE TRIKOTNIKA 

Učenec dobi vsak svoj trikotnik ter zapisane korake, kako naj bi aktivnost potekala. 

Učencema  E in Š pomagam pri luknjanju lukenj, vezavi vrvice in risanju težiščnic. 

 

 

 



 

72 

• AKTIVNOST PLOŠČINA TRIKOTNIKA 

Vsak učenec dobi trikotnik, kateremu najprej nariše višino. S pomočjo ravnila poiščemo 

polovico višine (korak 1) in jo označimo s točko. Skozi to točko in osnovnico narišemo 

vzporednico. S škarjami nato odrežemo po narisani vzporednici in zgornji polovici višine 

(korak 2). Novonastala trikotnika prestavimo vsakega v svojo smer (korak 3) in tako 

dobimo pravokotnik (korak 4). S pomočjo tega postopka učencem približamo razumevanje, 

od kje dobimo formulo za izračun ploščine. 

1. KORAK 2. KORAK 

  

3. KORAK 4. KORAK 

 

 

 

Slika 18: Prikaz izračuna ploščine 
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Tabela 29: Cilji in prilagoditve aktivnosti ploščina trikotnika 

CILJI AKTIVNOSTI PLOŠČINA TRIKOTNIKA 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje prostorske orientacije 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov 

krepitev socialnih odnosov 

opišejo in označijo trikotnik (oglišča, stranice, koti) 

poznavanje in uporaba višine 

PRILAGODITVE AKTIVNOSTI PLOŠČINA TRIKOTNIKA 

Individualno. Pred samo aktivnostjo si pogledamo animacijo preko spleta, ki jim jasno in 

nazorno prikaže, kako dobimo formulo za izračun. Na delovnih listih dobijo tudi sliko 

ploščine, ki jim omogoča, da lažje sledijo animaciji in jim kasneje pomaga pri aktivnosti. 

Zapisane dobijo tudi posamezne korake. Ker smo uporabljali rdečo barvo za ploščino, 

učenci dobijo rdeče trikotnike.  

 

3.6.4.3 Igre 
 

• JUNGLE SPEED 

Igra Jungle Speed je razburljiva igra, kjer najpomembnejšo vlogo igrajo hitro 

prepoznavanje vzorcev, hitri refleksi in mirni živci. 

 

Slika 19: Igra Jungle Speed 
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Igra poteka tako, da vsak izmed igralcev dobi kupček kart. Na sredini mize je totem. Igra 

poteka tako, da en za drugim odpirajo karte, pri tem pa čim hitreje zgrabijo totem, če imajo 

s kom izmed soigralcev enak znak (barva ni pomembna).  

 

  

Slika 20: Igra Jungle Speed, primer pravilnih kartic (levo) in napačnih kartic (desno) 

 

V primeru, da ima učenec enak znak s soigralcem, pa ne zgrabi totema, mora pobrati svoje 

karte in od soigralca. Zmaga tisti, ki se prvi znebi vseh kart. 

Igro lahko igramo skupinsko ali v paru. Namen igre je, da razvijamo spodnje cilje (Tabela 

30), pri tem pa se malo sprostimo in pripravimo na obravnavo nove snovi.  

Tabela 30: Cilji igre Jungle Speed 

CILJI IGRE Jungle Speed 

razvijanje motoričnih sposobnosti 

ponovitev znanja o likih ter njihovi orientaciji 

urjenje vidnega spomina 

krepitev socialnih odnosov 
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• ISKANJE ZAKLADA 

Igro Iskanje zaklada izvajamo v paru. Enemu učencu izmed para zavežemo oči, drugi izmed 

para pa skrije izbrani predmet (npr. svojo peresnico). Ko učenec skrije peresnico, začne z 

usmerjanjem svojega sošolca. Usmerja ga s pomočjo izrazov kot so: pojdi naprej za 3 

korake, obrni se v levo, desno, pojdi nazaj … Ko ga uspešno pripelje do skrite peresnice, 

zamenjata vlogi.  

Tabela 31: Cilji igre Iskanje zaklada 

CILJI IGRE ISKANJE ZAKLADA 

razvijanje prostorske orientacije 

krepitev socialnih odnosov 

 

 

• SPOMIN 

S pomočjo igre Spomin (Priloge 6.2) smo ponovili znanje trikotnikov. Igra se igra tako, kot 

vsem poznana igra Spomin. 

 

 

Slika 21: Igra Spomin 
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Tabela 32: Cilji in prilagoditve igre Spomin 

CILJI IGRE SPOMIN 

ponovitev znanja o trikotnikih (delitev glede na stranice in kote, notranji in zunanji koti 

trikotnika, skladnostni izreki) 

krepitev socialnih odnosov 

PRILAGODITVE IGRE SPOMIN 

Igro prilagodim za učenko E in učenca Š: namesto običajne igre Spomin vse karte 

obrnemo na vidno stran (stran z opisi) in jih med seboj premešamo. Učenec nato med 

kupom kart išče pravilne pare. 

 

• RISAR IN NJEGOVI POMOČNIKI 

Igra Risar in njegovi pomočniki poteka tako, da je vsak izmed učencev v vlogi glavnega 

risarja in pomočnika. Naloga glavnega risarja je, da si na svoj list nariše sliko na temo 

geometrije (uporabi like, premice, daljice, vzporednice, pravokotnice …), ko nariše začne 

svojo sliko opisovati svojim pomočnikom. Pomočniki po opisu risarja rišejo na liste. Ko 

končajo, glavni risar preveri, kdo izmed pomočnikov se je najbolje odrezal, in mu prepusti 

svoje mesto. Igra se tako nadaljuje naprej. 

 

Npr. :    Najprej nariši modro diagonalo, kateri narišeš krajšo rumeno vzporednico.  

V desnem zgornjem kotu nad diagonalo nariši rdeč trikotnik. 

V spodnjem levem kotu pod diagonalo nariši zelen pravokotni trikotnik. 

Skozi vzporednici nariši roza krog in znotraj njega črn enakostranični trikotnik, 

ki je obrnjen »na glavo«. 
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Slika 22: Primer nastale slike 

 

Pomembno je, da učence vzpodbujamo, da čim bolj uporabljajo matematične pojme.  

Tabela 33: Cilji in prilagoditve igre Risar in njegovi pomočniki 

CILJI POSAMEZNE IGRE RISAR IN NJEGOVI POMOČNIKI 

urjenje prostorske orientacije 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje samostojnega opisa trikotnikov in ostalih likov 

ponavljanje znanih pojmov iz področja geometrije 

krepitev socialnih odnosov 

PRILAGODITVE IGRE RISAR IN NJEGOVI POMOČNIKI 

Težave se pokažejo pri učenki R, saj zelo dobro nariše in zmaga pri igri, a ne želi 

sama biti v vlogi risarja. V tem primeru določim drugega slikarja (predvsem 

učenka E je rada v tej vlogi, saj je od vseh najbolj komunikativna in sproščena) ali 

pa jim narekujem sama.  

 

• UGANI, KDO SEM 

Igra Ugani, kdo sem poteka kot neke vrste kviz oz. uganke (Priloge 6.3). Sama preberem 

trditev oz. vprašanje, učenci pa odgovarjajo. Za vsak pravilen odgovor dobijo točko, v 

primeru, da se jih igra več, je zmagovalec tisti z največ točkami. 
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Tabela 34: Cilji in prilagoditve igre Ugani, kdo sem 

CILJI IGRE UGANI KDO SEM 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov 

razvijanje natančnosti in spretnosti pri računanju neznanih količin (koti, obseg in 

ploščina trikotnika) 

urjenje vidnega spomina 

krepitev socialnih odnosov 

opišejo in označijo trikotnik (oglišča, stranice, koti) 

poimenovanje trikotnika glede na stranice in kote 

poznavanje vsote notranjih kotov 

poznavanje in uporaba višine 

poznavanje in uporaba težišča in težiščnice 

trikotniku včrtajo in očrtajo krog 

PRILAGODITVE IGRE UGANI, KDO SEM 

Igra je dokaj težka predvsem za učenko R, zato ji dam možne opise in rešitve, sama 

pa mora poiskati pare. Z učenko E in učencem T igramo igro skupaj, jaz preberem 

uganko, onadva pa z dvigom rok odgovarjata na vprašanje, za vsak pravilen odgovor 

dobita točko. Zmaga učenec T. 

Z učencem Š imava uro sama, ker igra ne poteka dobro, mu prepustim, da poišče pare 

(enako kot učenka R). 

 

• VSEVED 

Vseved je igra, ki je nekakšna mešanica med igro Človek ne jezi se in Activity (Priloge 

6.1). Igro lahko igra vsak zase, v paru ali v manjših skupinah. Vsak posameznik, par ali 

skupina si izbere figuro in se postavi na start, vrže kocko in se premakne po plošči za toliko 

mest, kot kaže število pik na kocki. Na vsakem polju ga čaka matematična naloga, katere 

so zapisne na karticah. Naloge so različne: povej definicijo, izračunaj manjkajoči kot, povej 

ali je trditev pravilna ali napačna …  in so časovno omejene (peščena ura). V primeru, da 

pravilno odgovori, ostane na istem mestu, v nasprotnem primeru se vrne na prejšnje polje. 

Med polji so tudi rdeča polja »imaš srečo«, kjer lahko počivajo oz. ne prejmejo naloge. 
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Polja s klicajem igralcem omogočajo menjavo naloge. V primeru, da igralec pride na polje, 

kjer je že eden izmed igralcev, le tega zbije in se mora premakniti za eno polje nazaj (v 

primeru, da je tudi to polje zasedeno, se premakne še eno polje nazaj in tako naprej). V igri 

so pri nekaterih poljih dodane tudi lestve, po katerih se povzpne nekaj polj naprej. Zmaga 

tisti, ki prvi pride do cilja. 

V primeru, da je zraven kartice spodnja slika, mora igralec odgovarjati na vprašanje z 

uporabo besed (razlaga): 

 

Slika 23: Vseved - primer 1 (Cartoon kids talking, b. d.) 

 

V primeru, da je zraven kartice spodnja slika, mora igralec odgovarjati na vprašanje s 

pomočjo risanja (kar pove ustno, se ne upošteva): 

 

Slika 24: Vseved - primer 2 (Painting cartoon, b. d.) 

 

 

V primeru, da je zraven kartice spodnja slika, mora igralec odgovarjati na vprašanje samo 

z da ali ne. 

 

Slika 25: Vseved - primer 3 (Right Wrong, b. d.) 

Na voljo imajo določen čas, v tem času lahko zaprosijo, da se kartico še enkrat prebere ali 

se jim pokaže (sploh v primeru pri računanju kotov). 
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Kartice z nalogami in vprašanji so predstavljene v prilogah. Igralna plošča izgleda takole: 

 

 

Slika 26: Igralna plošča igre Vseved 

Tabela 35: Cilji igre Vseved 

CILJI IGRE VSEVED 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

verbalizacija postopkov reševanja geometrijske konstrukcije in računskih nalog 

krepitev socialnih odnosov 

opišejo in označijo trikotnik (oglišča, stranice, koti) 

poimenovanje trikotnika glede na stranice in kote 

poznavanje vsote notranjih kotov 

načrtovanje trikotnikov po skladnostih izrekih 

poznavanje in uporaba višine 

poznavanje težišča in težiščnic 

poznavanje postopka trikotniku včrtane in očrtane krožnice 
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3.6.4.4 Uporaba IKT 
 

• NALOGA POSTAVITEV OMREŽJA 

Naloga je, da učenec Jaku pomaga postaviti računalniško brezžično omrežje, ki bo po 

celotnem stanovanju enako močno. Poiskati mora točko v stanovanju, ki zavzame vse tri 

odjemalce: telefon, prenosni računalnik in namizni računalnik (trikotniku očrtana krožnica). 

Povezava do naloge: http://eucbeniki.sio.si/matematika7/767/index.html  

 

 

Slika 27: Naloga z računalniškim omrežjem, 
(Hauptman idr., 2014) 

 

 

 
 

Slika 28: Naloga z računalniškim omrežjem-
rešitev, (Hauptman idr., 2014) 

 

 

 

Tabela 36: Cilji naloge Postavitev omrežja 

CILJI NALOGE POSTAVITEV OMREŽJA 

urjenje vidnega spomina, 

krepitev socialnih odnosov, 

uporaba računalnika, matematičnih programov 

 

 

 

 

 

http://eucbeniki.sio.si/matematika7/767/index.html


 

82 

• NALOGA V GEOGEBRI 

Nadaljujemo s programom GeoGebra, kjer učenec dobi že načrtan trikotnik s podatki.  

Izgleda takole: 

 

Slika 29: Naloga v GeoGebri 

 

Naloga učenca je, da v programu GeoGebra premika oglišče C, posledično se s tem 

spreminja trikotnik. Naloga učenca je, da si lahko ogleda, kje leži središče trikotniku 

očrtane krožnice. Za lažjo predstavo pokažem, kako skrijemo simetrale in imamo prikaz 

samo trikotnika, krožnice in središče krožnice. V pomoč jim je tudi delovni list. 

 

Slika 30: Naloga v GeoGebri 

 

Enako naredimo tudi pri včrtani krožnici. Učenci dobijo že narejen primer trikotnika, s 

pomočjo premikanja oglišča C pa si tako ogledajo lego središča trikotniku včrtane 

krožnice. 
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Tabela 37: Cilji in prilagoditve naloge v GeoGebri 

CILJI NALOGE V GEOGEBRI 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov 

razvijanje strategij načrtovanja, organizacije in samoevalvacije 

verbalizacija postopkov reševanja geometrijske konstrukcije 

razvijanje natančnosti in spretnosti 

uporaba računalnika, matematičnih programov 

opišejo in označijo trikotnik (oglišča, stranice, koti) 

poznavanje in uporaba višine 

trikotniku včrtajo in očrtajo krog 

PRILAGODITVE NALOGE V GEOGEBRI 

Učenka E in učenec Š dobita zapisane posamezne korake (premikam oglišče C, 

skrijem simetrale, opazujem, kje se nahaja središče, zapišem ugotovitev). 

 

 

• ANIMACIJA 

S pomočjo animacije na spletu si pogledamo, kako izračunamo obseg in ploščino trikotnika.  

Obseg trikotnika: http://eucbeniki.sio.si/matematika7/770/index1.html  

Ploščina trikotnika: http://eucbeniki.sio.si/matematika7/1243/index1.html  

 

 

 

Tabela 38: Cilja in prilagoditve animacije 

CILJA ANIMACIJE 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje prostorske orientacije 

http://eucbeniki.sio.si/matematika7/770/index1.html
http://eucbeniki.sio.si/matematika7/1243/index1.html
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                  PRILAGODITVE ANIMACIJE 

Animacija preko spleta jim jasno in nazorno prikaže, kako dobimo formulo za izračun. 

Učenci si tako lažje predstavljajo. Posebnih prilagoditev ni, saj animacija služi kot 

uvod v aktivnost, kjer demonstriramo obseg in ploščino trikotnika. 

 

 

• SLIKOVNA GRADIVA 

Učenci dobijo različna slikovna gradiva, ki so jim v pomoč za lažje pomnjenje. Spodnji 

zapis dobijo pri uri, ko smo obravnavali lego središča trikotniku očrtane krožnice (učenci 

so raziskovali s pomočjo programa GeoGebra). 

 

Pri obravnavi ploščine trikotnika učenci dobijo na delovnem listu spodnjo sliko, ki jim služi   

kot pomoč. 

 

Slika 31: Ploščina trikotnika (Trikotnik, b. d.) 

V ostrokotnem trikotniku leži središče očrtane krožnice znotraj trikotnika. 
V pravokotnem trikotniku leži središče očrtane krožnice na razpolovišču hipotenuze. 

V topokotnem trikotniku leži središče očrtane krožnice izven trikotnika. 
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Tabela 39: Cilji in prilagoditve slikovnih gradiv 

CILJI SLIKOVNIH GRADIV 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje prostorske orientacije, 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov 

PRILAGODITVE SLIKOVNIH GRADIV 

Zgornji sliki in tudi ostalo slikovno gradivo, ki je bilo uporabljeno med treningom, so 

najbolj v pomoč učenki R, ki je vidni stil, vendar tudi vsem ostalim omogočajo lažje 

predstave in pomoč pri zapomnitvi različnih dejstev in postopkov. 

 

3.6.4.5 Kartončki 
 

Učenci so med treningom dobili različne kartončke, ki so jim v pomoč pri načrtovanju in 

reševanju nalog. 

 

Slika 32: Kartončki za načrtovanje 

  

Učencem razdelim kartončke, na katere skupaj zapišemo korake načrtovanja trikotniku očrtane 

krožnice, ki smo ga izvedli v programu GeoGebra in jim služi kot pomoč pri nalogah: 
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Tabela 40: Postopek načrtovanja trikotniku očrtane krožnice 

Načrtam trikotnik z danimi podatki. 

Načrtam simetrale vseh treh stranic. 

Presečišče simetral označim s 𝑆𝑆𝑜𝑜. 

Načrtam krožnico s središčem v 𝑆𝑆𝑜𝑜 in polmerom 𝑟𝑟𝑜𝑜.  

(polmer je razdalja od središča krožnice do poljubne oglišča). 

 

Enako naredimo za trikotniku včrtano krožnico: 

Tabela 41: Postopek načrtovanja trikotniku včrtane krožnice 

Načrtam trikotnik z danimi podatki. 

Načrtam simetrale vseh notranjih kotov. 

Presečišče simetral označim s 𝑆𝑆𝑣𝑣. 

Načrtam krožnico s središčem v 𝑆𝑆𝑣𝑣 in polmerom 𝑟𝑟𝑣𝑣.  

(polmer je razdalja od središča krožnice do poljubne stranice). 

 

 

 

Slika 33: Kartončki za načrtovanje očrtane krožnice 
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Slika 34: Kartončki za načrtovanje včrtane krožnice 

Učencem razdelim kartončke, na katere skupaj zapišemo korake načrtovanja težiščnic in težišča 

trikotnika in jim bo služil kot pomoč pri nalogah: 

Tabela 42: Postopek načrtovanja težiščnic trikotnika in njegovega težišča 

Načrtam trikotnik z danimi podatki. 

Načrtam simetrale vseh stranic trikotnika. 

Presečišče simetral s stranico označim s točkami K, L in M. 

Razpolovišče posamezne stranice (K, L, M) povežem z nasprotnim 

ogliščem. Tako sem narisala vse tri težiščnice. 

Presečišče težiščnic označim s točko T. Tako sem dobila težišče trikotnika. 

 

Pri reševanju delovnega lista, na katerem so naloge z obsegom in ploščino, so jim v pomoč 

spodnji kartončki za pomoč pri pretvarjanju: 

 

Slika 35: Kartonček za pretvarjanje enot (Merske enote, b. d.) 
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Slika 36: Kartonček za pretvarjanje enot (Kvadratne merske enote, b. d.) 

 

Za pomoč pri reševanju nalog dobijo učenci spodnje kartončke:  

Tabela 43: Pomoč pri reševanju besedilnih nalog 

 

Preberi navodilo in podčrtaj, 

kar od tebe zahteva naloga. 

 

Izpiši podatke in razmisli, 

kako boš prišel/a do rešitve 

naloge. 

 

Napišem račun in izračun, 

zapišem tudi odgovor. 

 

Preverim smiselnost rešitve. 

 

 

Učencem pripravim tudi kartončke za priklic formul, ki jim lahko služijo pri reševanju nalog 

ali utrjevanju: 
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Tabela 44: Kartončki za priklic formul 

 

Ploščina trikotnika 

 

𝒑𝒑 = 𝒄𝒄 ∙
𝒗𝒗𝒄𝒄
2

 

 

 

Obseg trikotnika 

 

𝒐𝒐 = 𝒂𝒂 + 𝒃𝒃 + 𝒄𝒄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Pomoč pri priklicu formul 
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Tabela 45: Cilji in prilagoditve – kartončki 

CILJI KARTONČKOV 

utrjevanje pretvarjanja merskih enot pri računanju obsega in ploščine trikotnika, 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini, 

razvijanje prostorske orientacije, 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov, 

razvijanje strategij načrtovanja, organizacije in samoevalvacije, 

verbalizacija postopkov reševanja geometrijske konstrukcije in računskih nalog, 

razvijanje natančnosti in spretnosti pri računanju neznanih količin (koti, obseg in 

ploščina trikotnika), 

urjenje vidnega spomina, 

opišejo in označijo trikotnik (oglišča, stranice, koti), 

poimenovanje trikotnika glede na stranice in kote, 

poznavanje vsote notranjih kotov, 

načrtovanje trikotnikov po skladnostih izrekih, 

poznavanje in uporaba višine, 

poznavanje in uporaba težišča in težiščnice, 

trikotniku včrtajo in očrtajo krog, 

izračunajo obseg in ploščino trikotnika 

PRILAGODITVE KARTONČKOV 

Kartončki so prilagoditev za vse, saj jim omogočijo lažji priklic postopkov in formul. 

Služijo pa tudi kot pomoč pri reševanju nalog in učenju. 
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3.6.4.6  Druge oblike pomoči 
 

• MNEMOTEHNIKA 

Da si bodo lažje zapomnili, kako dobimo središče včrtane krožnice. 

 

Središče včrtane krožnice dobim s presečiščem simetral notranjih kotov. 

 

 

Tabela 46: Cilji in prilagoditve mnemotehnike 

CILJI MNEMOTEHNIKE 

trikotniku včrtajo krog 

PRILAGODITVE MNEMOTEHNIKE 

Prilagoditev predvsem za učenca Š in učenca T, saj si tako lažje 

zapomnita postopek. 

 

• ZANIMIVE NALOGE 

- ZANIMIVE NALOGE - preslikave  

Učenci so se pred pričetkom treninga ukvarjali s preslikavami in osnovnimi lastnostmi 

trikotnikov. Za ponovitev preslikav in zrcaljenja čez premico rešimo spodnje primere:  

 

Slika 38: Zrcaljenje čez premico (Math-salamanders, b. d.) 

Smešna Velika Krožnica opazuj, kako Peter Slika Krog. 
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Na spletni strani (https://www.math-salamanders.com/symmetry-worksheet.html) 

najdemo različne delovne liste, ki so nam v pomoč pri urjenju zrcaljenja čez premico. 

Tabela 47: Cilji in prilagoditve zanimive naloge - preslikave 

CILJI ZANIMIVE NALOGE - preslikave 

ponovitev snovi, s katero so se učenci že srečali 

razvijanje občutka za obvladovanje prostorskih odnosov 

razvijanje natančnosti, ki je potrebna pri načrtovanju 

PRILAGODITVE ZANIMIVE NALOGE - preslikave 

Nalogo rešujejo individualno, pomoč potrebuje učenec Š. Za učenca T imam 

pripravljene težje primere.  

 

- ZANIMIVE NALOGE - simetrije  

Učenec dobi spodnji fotografiji, na kateri mora s pomočjo ravnila narisati simetralo - 

daljico, ki sliko razdeli na dva enaka dela. 

 

 
Slika 39: Narava (Narava, b. d.) 

 

 
 

 
Slika 40: Labod (Labod, b. d.) 

 

 

 

 

https://www.math-salamanders.com/symmetry-worksheet.html
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Tabela 48: Cilji in prilagoditve zanimive naloge - simetrije 

CILJI ZANIMIVE NALOGE - simetrije 

ponovitev snovi, s katero so se učenci že srečali 

razvijanje natančnosti, ki je potrebna pri načrtovanju 

razvijanje prostorske orientacije 

razvijanje občutka za obvladovanje prostorskih odnosov 

PRILAGODITVE ZANIMIVE NALOGE - simetrije 

Težave ima učenec Š, ki se ob moji pomoči spomni, kaj je simetrala, ne ve pa, kako 

bi to povezal z nalogo, zato nalogo z učencem Š rešiva skupaj. 

 

 

- ZANIMIVE NALOGE - ponovitev  

Spodnja naloga je služila kot ponovitev osnovnih pojmov. Učenci so morali zapise na 

desni pravilno razvrstiti v sive kvadratke. 

  

 

Slika 41: Naloga za ponovitev osnovnih pojmov (Hauptman idr., 2014) 

 

 

 

premer 

mimobežnica 

sekanta  

tangenta 
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Tabela 49: Cilji in prilagoditve zanimive naloge - ponovitev 

CILJI ZANIMIVE NALOGE - ponovitev 

ponovitev osnovnih pojmov 

PRILAGODITVE ZANIMIVE NALOGE - ponovitev 

Tip naloge je najbolj primeren za učenko R, ki je vizualni tip. Je pa sama naloga 

primerna za vse učence, saj si tako lažje predstavljajo posamezne pojme, kot če 

bi jih ponovili samo ustno. 

 

- ZANIMIVE NALOGE - višina trikotnika  

Učencem pokažem spodnjo sliko, ob kateri jim povem zgodbo: Alen se je z družino 

odpravil na izlet v Egipt, kjer so si ogledali tudi piramide. Alen je opazil, da so mejne 

ploskve piramide trikotniki. Alen je dober športnik in avanturist, zato se je odločil, da 

se bo povzpel na vrh najvišje piramide. Vprašam jih, katera je najkrajša pot do vrha 

najvišje piramide. Sledi pogovor z učenci, katere poti bi izbrali in zakaj. 

 Za lažjo predstavo učencem pokažem spodnjo sliko. Povprašam, katera pot od teh bi  

bila najkrajša (oštevilčimo od 1 do 5 iz leve proti desni). 

 

Slika 42: Piramida s črtami za pomoč (Piramida, b. d.) 
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Sledi podoben zgled iz vsakdanjega življenja: 

 

 

Slika 43: Pariz (Pariz, b. d.) 

Tabela 50: Cilji in prilagoditve zanimive naloge - višina trikotnika 

CILJI ZANIMIVE NALOGE - višina trikotnika 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov 

razvijanje strategij načrtovanja, organizacije in samoevalvacije 

poznavanje in uporaba višine 

PRILAGODITVE ZANIMIVE NALOGE - višina trikotnika 

Skupinsko. Na začetku pokažem sliko piramide (enako kot slika 43, samo brez 

pomožnih črt), učenec T takoj prične razlagati, kje bi se povzpel na piramido; ostali 

imajo nekaj težav. 

V ta namen sem imela pripravljeno (Slika 43) z označenimi številkami. Učence 

spodbudim, da izberejo tisto pot, ki sem jim zdi najkrajša, nato pa vse možne poti 

izmerijo z geotrikotnikom in tako ugotovijo, katera je zares najkrajša.  

Primer iz Pariza učenec T reši brez kakršnekoli pomoči. Učenka R si sama nariše 

morebitne poti in jih izmeri. Medtem učenki E in učencu Š dorišem možne poti in 

jima nato prepustim, da izmerita in izbereta najkrajšo pot. 
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- ZANIMIVE NALOGE - očrtana krožnica 

Učenec dobi spodnji zemljevid, kjer je označena njihova šola.  

 

Slika 44: Načrt Novega mesta 

Naloga je, da učenec najprej označi, kje se nahaja osnovna šola Center in osnovna šola 

Drska, nato pa mora poiskati mesto na zemljevidu, kjer bi postavil igrišče za učence 

izbranih šol. Igrišče mora biti postavljeno tako, da imajo vsi učenci treh različnih šol 

približno enako dolgo pot.  

Kako naj bi izgledala rešitev naloge:  

 

Slika 45: Načrt Novega mesta - rešitev 
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Tabela 51: Cilji in prilagoditve zanimive naloge - očrtana krožnica 

CILJI ZANIMIVE NALOGE - očrtana krožnica 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje samostojnega in sistematičnega opisa lastnosti trikotnikov 

razvijanje strategij načrtovanja, organizacije in samoevalvacije 

razvijanje natančnosti in spretnosti 

trikotniku očrtajo krog 

PRILAGODITVE ZANIMIVE NALOGE - očrtana krožnica 

Naloga je predvsem za učenca T, saj ga motivirajo zahtevnejše naloge. 

Tudi ostale učence bolj pritegnejo naloge iz vsakdanjega življenja, a potrebujejo bolj 

vodeno delo.  

 

- ZANIMIVE NALOGE - težišče trikotnika  

Na spodnjih slikah je trikotnik z narisanimi višino in težiščnicami. Učenec je moral 

vsakemu trikotniku narisati točko V in T, da je le-ta predstavljala višino trikotnika in 

težišče trikotnika. 

  

Slika 46: Težišče trikotnika, Hauptman idr. (2014) 

 

     

 



 

98 

Tabela 52: Cilji in prilagoditve zanimive naloge - težišče trikotnika 

CILJI ZANIMIVE NALOGE - težišče trikotnika 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini 

razvijanje prostorske orientacije, 

urjenje vidnega spomina, 

poznavanje in uporaba višine, 

poznavanje in uporaba težišča in težiščnice 

PRILAGODITVE ZANIMIVE NALOGE - težišče trikotnika 

Učenec T nima težav. Ostalim z rdečo barvo označim vse višine in z modro 

težiščnice. Nato pa morajo označiti višinsko točko in težišče. 

 

 

- ZANIMIVE NALOGE - obseg in ploščina  

Učenci dobijo spodnjo nalogo, pri kateri morajo izračunati obseg in ploščino 

posameznih likov. 

 

Slika 47: Naloga za ponovitev  ploščine kvadrata in pravokotnika 
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Tabela 53: Cilji in prilagoditve zanimive naloge - obseg in ploščina 

CILJI ZANIMIVE NALOGE - obseg in ploščina 

razvijanje geometrijske predstave v ravnini, 

razvijanje prostorske orientacije, 

razvijanje strategij načrtovanja, organizacije in samoevalvacije, 

verbalizacija postopkov reševanja geometrijske konstrukcije in računskih nalog, 

razvijanje natančnosti in spretnosti pri računanju neznanih količin (obseg in 

ploščina trikotnika), 

urjenje vidnega spomina, 

izračunajo obseg in ploščino trikotnika 

PRILAGODITVE ZANIMIVE NALOGE - obseg in ploščina 

Naloga je namenjena učencu T, saj ga motivirajo malo težje in zanimive naloge. 

 

 

Ostale prilagoditve, ki so veljale za vse učence med celotnim treningom:   

- navodila nalog berejo sami na glas (kljub težavam in naporom) -  izmenično, 

- ob branju navodil podčrtavanje pomembnih delov, 

- reševanje delovnih listov v parih,  

- uporaba geotrikotnika s pomočjo držala, 

 

Slika 48: Geotrikotnik (Geotrikotnik, b. d.) 

- uporaba šestila s pomočjo plastelina: učenci na špico »obesijo« kepico plastelina, 

katera jim služi, da se jim med risanje šestilo ne premika, 

- branje na glas, 
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- podčrtavanje pomembnih delov besedila, 

- posebna razporeditev nalog na delovnih listih: manj nalog na eni strani, kratka in jasna 

navodila, zaprti tipi nalog (Košak Babuder, 2016), 

- prilagojena pisava: velikost črk med 12, 14 in 18 z razločnim in čitljivim izgledom 

(izogibamo se poševnemu tisku), večji razmak med vrsticami, leva poravnava vrstic, 

uporaba okvirčkov in barv za poudarjanje pomembnih delov besedila, pisava Comic 

Sans, Verdana, Tahoma (Košak Babuder, 2016). Primer delovnega lista: 
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OBSEG IN PLOŠČINA TRIKOTNIKA 

 

1. V zvezek izračunaj obseg trikotnika: 

a. a = 11 cm, b = 15 cm, c = 25 cm, 

b. a = 1, 3 dm, b = 13, 7 cm, c = 26, 2 cm, 

c. a = 8 cm, b = 8 cm, c = 9 cm. 

 

2. Kaj lahko poveš o ploščinah spodnjih trikotnikov? 

 

 

 

3. V zvezek izračunaj ploščino trikotnika: 

a. b = 11 cm, 𝑣𝑣𝑏𝑏 = 11 cm, 

b. c = 14, 2 cm, 𝑣𝑣𝑐𝑐= 4, 9 cm, 

c. a = 7, 7 cm, 𝑣𝑣𝑎𝑎= 5, 5 cm. 

OBSEG TRIKOTNIKA: PLOŠČINA TRIKOTNIKA: 
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3.7 PRIMERJAVA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ZAČETNEGA 
IN KONČNEGA TESTIRANJA 

 

3.7.1 Rezultati vprašalnika učiteljev za ugotavljanje učenčevega 
napredovanja pri spretnostih in znanjih, ki so potrebna pri geometriji 
 

Učiteljica, ki poučuje učence, ki so sodelovali v raziskovalnem delu magistrskega dela, je po 

končni izvedbi treninga ponovno izpolnila vprašalnik za ugotavljanje učenčevih spretnosti in 

znanj, ki so potrebna pri pouku geometrije.  

Tabela 54: Rezultati vprašalnika učiteljev za ugotavljanje učenčevega napredovanja 

PODROČJE/ UČENEC E  R  T  Š  

Kako uspešen je učenec pri rabi različnih orodij (škarje, trikotnik, 

šestilo)? 

2 2 1 2 

Kako uspešen je učenec pri razumevanju prostorskih pojmov 

(spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …)? 

2 2 1 2 

Kako uspešen je učenec pri usvajanju geometrijskih pojmov 

(višina, tangenta)? 

3 2 1 2 

Kako uspešen je učenec pri razumevanju in zapomnitvi 

matematičnih označb (premica, vzporednici, pravokotnici …)? 

2 2 1 2 

Kako uspešen je učenec pri risanju skic (pri načrtovalnih 

nalogah)? 

2 1 2 3 

Kako uspešen je učenec pri reševanju besedilnih nalog pri 

geometriji? 

3 2 2 3 

Kako uspešen je učenec pri priklicu matematičnih pravil in 

postopkov? 

3 3 2 2 

 

 1 - zelo uspešno, 2 - uspešno, 3 - srednje uspešno, 4 - neuspešno, 5 - zelo neuspešno 
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Iz Tabele 54 lahko razberemo, da je učenka E uspešna pri rabi različnih orodij (škarje, trikotnik, 

šestilo), pri razumevanju prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …), pri 

razumevanju in zapomnitvi matematičnih označb (premica, vzporednici, pravokotnici …) in 

pri risanju skic. Srednje uspešna je pri usvajanju geometrijskih pojmov (višina, tangenta), 

reševanju besedilnih nalog ter pri priklicu matematičnih pravil in postopkov.  

Učenka R je zelo uspešna pri risanju skic ter na naslednjih področjih: pri rabi različnih orodij 

(škarje, trikotnik, šestilo), pri razumevanju prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj 

…), pri razumevanju prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …), pri usvajanju 

geometrijskih pojmov (višina, tangenta), pri razumevanju in zapomnitvi matematičnih označb 

(premica, vzporednici, pravokotnici …) in pri reševanju besedilnih nalog iz geometrije. Srednje 

uspešna je pri priklicu matematičnih pravil in postopkov.  

Učenec T je zelo uspešen na največ področjih, in sicer: pri rabi različnih orodij (škarje, 

trikotnik, šestilo), pri razumevanju prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …), pri 

razumevanju prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …), pri usvajanju 

geometrijskih pojmov (višina, tangenta), pri razumevanju in zapomnitvi matematičnih označb 

(premica, vzporednici, pravokotnici …). Uspešen je pri risanju skic, reševanju besedilnih nalog 

ter pri priklicu matematičnih pravil in postopkov.  

Učenec Š je uspešen pri rabi različnih orodij (škarje, trikotnik, šestilo), pri razumevanju 

prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …), pri razumevanju prostorskih pojmov 

(spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …), pri usvajanju geometrijskih pojmov (višina, tangenta), pri 

razumevanju in zapomnitvi matematičnih označb (premica, vzporednici, pravokotnici …) ter 

pri priklicu matematičnih pravil in postopkov. Srednje uspešen je pri risanju skic in reševanju 

besedilnih nalog. 

Na splošno so sodelujoči učenci uspešni pri rabi različnih orodij (škarje, trikotnik, šestilo), pri 

razumevanju prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …), pri razumevanju in 

zapomnitvi matematičnih označb (premica, vzporednici, pravokotnici …), pri usvajanju 

geometrijskih pojmov (višina, tangenta) ter pri risanju skic (pri načrtovalnih nalogah). Nekoliko 

manj so uspešni pri priklicu matematičnih pravil in postopkov ter reševanju besedilnih nalog 

pri geometriji. 

Drugi del vprašalnika je bil sestavljen iz treh vprašanj, kjer me je zanimalo, ali se ji zdi, da je 

učenec rad hodil na trening, ali je s pomočjo treninga pridobil potrebna znanja, ter ali se ji zdi, 

da bi podobni treningi učencu omogočili lažje sledenje pri urah. Učiteljica je mnenja, da so vsi 



 

104 

učenci radi hodili na trening in so s pomočjo treninga pridobili potrebna znanja. Podobni 

treningi pa bi učencem omogočili lažje sledenje pri urah. 

 

 

3.7.2 Rezultati po-testa za oceno napredka v znanju trikotnikov 
 

Po-test je bil sestavljen iz dveh sklopov  geometrijskih nalog objektivnega tipa. Naloge so bile 

odprtega, zaprtega in izbirnega tipa. Prvi sklop nalog je bil sestavljen iz petih nalog, medtem 

ko drugi sklop iz treh nalog. Naloge iz prvega sklopa so pokrivale minimalne standarde v učnem 

načrtu, medtem ko naloge iz drugega tipa ostale specifične učne cilje (*) iz učnega načrta (Učni 

načrt, 2011): 

• poimenuje trikotnik glede na stranice in kote, 

• v trikotniku nariše vsaj eno višino, 

• pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabi, 

• načrta trikotnik s podatki: s-s-s, s-k-s, k-s-k in ga označi, 

• izračuna obseg in ploščino trikotnika (celoštevilski podatki), 

• označi višinsko točko trikotnika*, 

• označi težišče trikotnika*, 

• izračuna dolžino stranice trikotnika pri podanih dveh stranicah in obsegom*, 

• izračuna ploščino trikotnika-življenjski primer*. 

Učenci so test dobili v ločenih delih, da jih ni količina nalog prestrašila. Izmed štirih učencev 

se je samo eden lotil reševanja drugega sklopa nalog. Učenci so po-test rešili med dopolnilnim 

poukom.  

Število odstotkov na po-testu sem predstavila v spodnji tabeli (Tabela 55), nato pa sem za 

vsakega učenca posamezno opisala, katera znanja je na po-testu pokazal in katera ne. 



 

105 

Tabela 55: Rezultati po-testa za oceno predznanja na temo trikotnikov 

UČENEC ŠTEVILO TOČK 

dosežene točke/ možne točke 

% 

E 19 / 23 82, 6  

R 21 / 23 91, 3  

T 20 / 23 86, 9   

Š 15 / 23 65 

 

 

Učenka E je dosegla 19 točk od 23, kar predstavlja 82, 6 %. Učenka E dosega naslednje 

minimalne standarde: poimenuje trikotnik glede na stranice in kote, v trikotniku nariše vsaj eno 

višino, pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabi, načrta trikotnik s podatki: 

s-k-s in ga označi ter izračuna obseg trikotnika (celoštevilski podatki). Učenka E ne dosega 

minimalnega standarda, da trikotniku izračuna ploščino. Celoten test reši odlično, pri zadnji 

nalogi pa se zatakne že pri izbiri trikotnika z drugačno ploščino od ostalih ter pri priklicu 

formule za izračun ploščine. Posledično je tudi izračun napačen (merska enota je pravilna). 

Učenka R je dosegla 21 točk od 23, kar predstavlja 91, 3 %. Za učenko R lahko rečem, da 

dosega vse postavljene minimalne standarde: poimenuje trikotnik glede na stranice in kote, v 

trikotniku nariše vsaj eno višino, pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabi, 

načrta trikotnik s podatki: s-k-s in ga označi ter izračuna obseg in ploščino trikotnika 

(celoštevilski podatki). Dve točki je izgubila zaradi napačnih merskih enot pri obsegu in 

ploščini (enote je med seboj zamenjala). 

Učenec T je dosegel 20 točk od 23, kar predstavlja 86, 9 %. Je tudi edini izmed sodelujočih 

učencev, ki se je odločil za reševanje drugega sklopa nalog, pri katerih je dosegel vse možne 

točke. Za učenca T lahko rečem, da dosega vse postavljene minimalne standarde ter ostale 

specifične učne cilje: poimenuje trikotnik glede na stranice in kote, v trikotniku nariše vsaj eno 

višino, pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabi, načrta trikotnik s podatki: 

s-k-s in ga označi, izračuna obseg in ploščino trikotnika (celoštevilski podatki), označi višinsko 

točko trikotnika, označi težišče trikotnika, izračuna dolžino stranice trikotnika pri podanih dveh 

stranicah in obsegom in izračuna ploščino trikotnika-življenjski primer. Točke je pri prvem 
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sklopu nalog izgubil, zato ker ni narisal skice, napačno je določil trikotnik z največjim obsegom 

ter napačno izračunal ploščino trikotnika. Ploščino trikotnika pravilno izračuna v drugem 

sklopu nalog, kjer je naloga s ploščino trikotnika postavljena v življenjsko situacijo.  

Učenec Š je dosegel 15 točk od 23, kar predstavlja 65 %. Učenec Š dosega naslednje minimalne 

standarde: v trikotniku nariše vsaj eno višino, pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in 

lastnost uporabi, načrta trikotnik s podatki: s-k-s in ga označi in izračuna obseg trikotnika. 

Učenec Š pravilno izbere, kateri trikotnik izmed štirih ima drugačno ploščino od ostalih, 

zatakne pa se pri računski nalogi. Težave ima s priklicem formule za izračun ploščine, namesto 

da bi med seboj množil dolžino stranice in polovico dolžine višine, te vrednosti med seboj 

sešteje (enota je pravilna). Največ težav mu je povzročala prva naloga, kjer je moral različne 

trikotnike povezati s pravilnim izrazom-poimenovanjem, pravilna sta bila samo dva.  

Vsi učenci so po-test rešili pozitivno, torej dosegli več kot 50 %. Največ znanja je pokazal 

učenec T, ki je tudi edini rešil drugi sklop nalog, ki niso pokrivale samo minimalnih standardov. 

Nato je sledila učenka R, učenka E in nazadnje učenec Š. Učenca R in T sta dosegla vse 

postavljene minimalne standarde. Učenka E ne dosega samo enega izmed minimalnih 

standardov, in sicer ne izračuna ploščine trikotnika. Učenec Š ne dosega dveh minimalnih 

standardov, in sicer ne poimenuje trikotnike glede na stranice in kote ter ne izračuna ploščine 

trikotnika. 

3.7.3 Primerjava pred-testa in po-testa o znanju trikotnikov 
 

Spodnja tabela (Tabela 56) prikazuje število odstotkov na pred-testu, po-testu in razliko oz. 

napredek učencev o znanju trikotnikov. 

Tabela 56: Primerjava pred-testa in po-testa o znanju trikotnikov 

UČENEC ŠTEVILO % na 

PRED-TESTU 

ŠTEVILO % na 

PO-TESTU 

RAZLIKA v % 

E 60 82, 6  22, 6 

R 50  91, 3  41, 3 

T 63, 3  86, 9    23, 6  

Š 43, 3  65  21, 7 
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Če si pogledamo rezultate pred-testa in po-testa, katera sta pokrivala iste učne cilje, opazimo, 

da so vsi učenci dosegli napredek. Največji napredek je dosegla učenka R, saj je iz 50 % na 

pred-testu zbrala 91, 3 % na po-testu, kar je kar 41, 3% več. Naslednji največji napredek je 

dosegel učenec T, ki je na pred-testu dosegel 63, 5 %, na po-testu pa 86,9%, kar je 23, 6 %. Pri 

učencu T je potrebno omeniti tudi to, da je edini izbral še drugi sklop nalog in jih rešil 100 %. 

Učenca E in Š v povprečju dosežeta isti napredek. Učenka E je na pred-testu zbrala 60 %, na 

po-testu pa 82, 6%, kar je za 22, 6 % več. Učenec Š je učenec, ki je že na pred-testu pokazal 

najmanj znanja, kjer je zbral 43, 4 %. Na po-testu je pokazal napredek in zbral 65 %, kar je 21, 

7 % več kot na pred-testu. Kljub vsemu pa lahko opazimo, da je najmanjši napredek dosegel 

ravno učenec Š, ki je že na začetku imel večje težave in pokazal najmanj znanja. 

 

3.7.4 Primerjava rezultatov vprašalnikov za ugotavljanje učenčevega 
napredovanja pri spretnostih in znanjih, ki so potrebna pri geometriji 
 

Učiteljica je po končanem treningu izpolnila avtorski vprašalnik o napredku učencev pri 

matematiki. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je bil sestavljen iz različnih 

področij, za katere je učitelj izrazil strinjanje s pomočjo petstopenjske lestvice. Kako je 

učiteljica ocenila posameznega učenca, je razvidno v Tabeli 57, kjer so v vrstici našteta 

področja, katera so me zanimala, zraven pa izražena uspešnost pred izvedbo treninga (rdeče 

barve) in po samem treningu (zelene barve). 

Tabela 57: Rezultati vprašalnika o napredovanju učencev in primerjava z vprašalnikom pred 

izvedbo treninga (rdeče - rezultati pred izvedbo treninga, zeleno - rezultati po treningu) 

 

 REZULTATI 

PODROČJE Učenka E Učenka R Učenec T Učenec Š 

Kako uspešen je učenec pri rabi različnih 

orodij (škarje, trikotnik, šestilo)? 

3 2 3 2 2 1 3 2 
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 REZULTATI 

PODROČJE Učenka E Učenka R Učenec T Učenec Š 

Kako uspešen je učenec pri razumevanju 

prostorskih pojmov (spodaj, zgoraj, gor, 

notri, zunaj …)? 

3 2 3 2 2 1 2 2 

Kako uspešen je učenec pri usvajanju 

geometrijskih pojmov (višina, tangenta)? 

4 3 4 2 3 1 3 2 

Kako uspešen je učenec pri razumevanju in 

zapomnitvi matematičnih označb (premica, 

vzporednici, pravokotnici …)? 

3 2 4 2 3 1 3 2 

Kako uspešen je učenec pri risanju skic (pri 

načrtovalnih nalogah)? 

3 2 3 1 3 2 4 3 

Kako uspešen je učenec pri reševanju 

besedilnih nalog pri geometriji? 

5 3 4 2 4 2 5 3 

Kako uspešen je učenec pri priklicu 

matematičnih pravil in postopkov? 

4 3 4 3 4 2 4 2 

1 - zelo uspešno, 2 - uspešno, 3 - srednje uspešno, 4 - neuspešno, 5 - zelo neuspešno 

V Tabeli 57 so predstavljeni odgovori učiteljice pred samo izvedbo treninga (rdeče barve) in 

po izvedbi treninga (zelene barve). Če si podrobneje pogledamo, vidimo, da so vsi učenci 

napredovali na posameznih področjih. Nekateri so napredovali za eno stopnjo na posameznem 

področju, nekateri pa tudi za več. Edino učenec Š po mnenju učiteljice ni napredoval pri 

razumevanju pojmov. 

 

3.7.5 Rezultati vprašalnika učencev o uspešnosti treninga  
 

Učenci so po končanem treningu dobili za izpolniti avtorski vprašalnik o izvedbi treninga. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je bil sestavljen iz različnih področij, za 

katere je učenec izrazil strinjanje ali nestrinjanje. Kako so učenci ocenili posamezno področje, 
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je razvidno v Tabeli 58, kjer so v vrstici našteta področja, katera so me zanimala, zraven pa je 

izraženo, koliko učencev je odgovorilo z DA in koliko z NE. 

Tabela 58: Rezultati vprašalnika o uspešnosti treninga 

PODROČJE DA NE 

Si rad/a si hodil/a na ure treninga? 4 / 

Si bil/a raje pri urah treninga, kot pri rednih urah matematike? 4 / 

So bile ure zanimive? 4 / 

Misliš, da si se pri urah veliko naučil/a? 4 / 

Misliš, da ti bodo kartončki služili kot pomoč pri učenju? 4 / 

Je bilo delo s konkretnim materialom (kartončki, trikotniki,…) lažje 

kot brez? 

4 / 

Ti je bilo všeč, da smo med urami igrali tudi matematične igre 

(uganke, vseved …)?  

4 / 

So bile naloge, ki smo jih reševali, pretežke? / 4 

Pri rednih urah matematike rešujete težje naloge, kot smo jih mi 

skupaj? 

2 2 

 

 

S pomočjo vprašalnika sem ugotovila, da so vsi sodelujoči učenci radi hodili na ure treninga in 

so jim bile ure zanimive in bolj všeč kot redne ure matematike. Vsi so odgovorili, da so se na 

treningu veliko naučili in da jim bodo kartončki, uporabljeni med treningom, omogočali lažje 

učenje. Vsi sodelujoči učenci se tudi strinjajo, da je bilo delo s konkretnimi materiali lažje kot 

brez njih (redne ure matematike) ter da jim je všeč, da smo se igrali veliko didaktičnih iger. 

Drugi del vprašalnika o uspešnosti treninga je bil sestavljen iz dveh vprašanj, kjer me je 

zanimalo, po čem si je učenec najbolje zapomnil trening ter kako je bil zadovoljen s treningom 

v celoti (na petstopenjski lestvici). Učenci so bili v povprečju s treningom zadovoljni, saj so 

trije učenci odgovorili, da so s treningom zadovoljni, eden pa je bil zelo zadovoljen. Učenci si 
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bodo trening najbolj zapomnili po igranju igre Spomin, igre Vseved, simulacij na računalniku 

in sproščenih urah matematike. 

3.8  ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Kakšno je predznanje učencev s PPPU, ki so vključeni v vzorec, o temi trikotniki? 

Učenci s PPPU se srečujejo z različnimi težavami in problemi na naslednjih področjih: branje 

in razumevanje prebranega, razumevanje pojmov in simbolov, problemi s številskimi zaporedji, 

matematičnimi dejstvi, s kompleksnim mišljenjem in fleksibilnostjo. Primanjkljaji so notranje 

narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okolijskimi dejavniki, 

vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v duševnem 

razvoju (Magajna idr., 2015). S pomočjo strokovnih mnenj posameznega učenca smo ugotovili 

izrazitejše primanjkljaje in posebne potrebe. Učenka E ima največ težav pri govornem in 

pisnem izražanju in avtomatizaciji aritmetičnih dejstev. Pri učenki R so težave najbolj izrazite 

pri branju, pisanju, matematični pismenosti, zapomnitvi in priklicu iz dolgoročnega spomina 

ter komunikaciji z vrstniki. Učenec T ima težave z organizacijo, slabšo motorično koordinacijo 

in slabšim priklicem iz dolgoročnega spomina. Pri učencu Š izstopajo težave na področju 

razumevanja, izražanja in konceptualizacije ter pri logičnem sklepanju.  

S pomočjo desetminutnega testa za avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov smo 

preverjali, kako dobro imajo avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke. Učenka E je na 

testu za oceno avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov dosegla 111 od 117 točk, kar 

predstavlja 94, 2 % točk. Napačno je izračunala račune, sestavljene z dvema operacijama, kot 

npr. 57 + (3 · 9). Učenka R je na testu dosegla 94 od 117 točk, kar predstavlja 80, 2 % točk. 

Učenki R je za reševanje testa zmanjkalo časa, izpustila je večino primerov, ki vključujejo 

znanje poštevanke ali deljenja kot obrtne operacije (npr. 63 - (54 : 6)). Učenec T je dosegel  78 

od 117 točk, kar predstavlja 66, 9 % točk. Učenec T je izpustil večino primerov, ki vključujejo 

znanje poštevanke. Rešil je le preproste primere, medtem ko je izpustil primere, ki so povezani 

s poštevanko in eno izmed operacij seštevanja ali odštevanja (npr. 25 + (4 · 8)). Težave je imel 

tudi pri operaciji seštevanja in odštevanja trimestnih števil (npr. 528 – 165). Učenec Š je dosegel 

114 od 117 točk, kar predstavlja 96, 7 % točk. Učenec Š je napačno izračunal le en primer in 

sicer primer, ki vključuje poštevanko. S pomočjo desetminutnega testa za avtomatizacijo 

aritmetičnih dejstev in postopkov smo torej ugotovili, da imajo sodelujoči učenci dobro 
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avtomatizirana aritmetična dejstva in postopke, nekaj težav je le pri avtomatizaciji poštevanke, 

zaradi česar smo jo v času treninga občasno utrjevali. 

S pomočjo vprašalnika za ugotavljanje prevladujočega učnega stila pri učencih, vključenih v 

vzorec, smo ugotovili, da pri učenki E prevladujejo logični, slušni in govorni stil, pri učenki 

R slušni in vidni stil, pri učencu T logični in slušni stil ter pri učencu Š govorni stil, pomembno 

je, da kot učitelji to tudi upoštevamo (Vipavc, 2015).  

Učenci so reševali tudi pred-test, na katerem so pokazali svoje znanje o geometriji - trikotnikih. 

V učnem načrtu za matematiko v 7. razredu so našteti vsi učni cilji, ki naj bi jih učenci dosegli 

ob koncu šolskega leta. S pomočjo pred-testa sem preverjala doseganje naslednjih učnih ciljev: 

trikotniku označi oglišča, stranice in kote, razvrsti trikotnike glede na kote in stranice, pozna 

odnose med dolžinami stranic (trikotniško pravilo), razlikuje pojma notranji in zunanji kot 

trikotnika, uporabljali vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika pri računskih nalogah, pozna 

višino trikotnika, razlikuje obseg in ploščino trikotnika (Učni načrt, 2011). Največ znanja na 

pred-testu je pokazal učenec T, ki je zbral 63, 3 % točk, sledi mu učenka E, ki je zbrala 60 % 

točk. Učenka R je zbrala 50 % točk ter učenec Š 43, 3 % točk. Učenka E je na pred-testu 

pokazala naslednja znanja: trikotniku pravilno označi oglišča, stranice in notranje kote, pravilno 

razvrsti trikotnike glede na delitev trikotnikov, določi vsoto notranjih kotov, s sliko poveže 

notranje in zunanje kote, izračuna manjkajoče kote in določi obseg. Učenka R trikotniku označi 

oglišča in notranje kote, pravilno določi vsoto notranjih kotov, izračuna manjkajoči kot ter 

pravilno določi obseg trikotnika. Učenec T trikotniku označi oglišča, stranice in notranje kote, 

pravilno razvrsti trikotnike glede na delitev trikotnikov, določi vsoto notranjih in zunanjih 

kotov, s sliko poveže notranje in zunanje kote in pravilno določi, kdaj sta trikotnika med seboj 

skladna. Učenec Š trikotniku označi oglišča, stranice in notranje kote, s sliko poveže notranje 

in zunanje kote ter izračuna manjkajoče kote. Učenci imajo največ težav pri označbi zunanjih 

kotov in višine, določitvi pravilne vsote zunanjih kotov ter notranjega in pripadajočega 

zunanjega kota ter pri določitvi pravilnega obsega in ploščine. Dokaj dobri rezultati so lahko 

posledica testa, ki so ga pisali dober teden pred pisanjem pred-testa, in tipov nalog, ki sem jih 

izbrala, saj so bile naloge izbirnega, povezovalnega in dopolnjevalnega tipa.  

PPPU se med šolanjem kažejo na različne načine, nekateri učenci pa imajo več primanjkljajev, 

ki se med sabo prekrivajo (Kavkler idr., 2008). S pomočjo vprašalnika za ocenjevanje 

učenčevega obvladovanja spretnosti in znanj, ki so potrebna pri geometriji, smo spoznali 

področja, kjer imajo učenci s PPPU, ki so vključeni v vzorec, največ težav. Učenka E ima 

največ težav pri reševanju besedilnih nalog in nalog z življenjskimi problemi, usvajanju 
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geometrijskih pojmov (višina, tangenta), risanju tridimenzionalnih predmetov ter pri priklicih 

matematičnih pravil in postopkov. Učenka R ima največ težav pri risanju tridimenzionalnih 

predmetov, usvajanju geometrijskih pojmov (višina, tangenta), razumevanju prostorskih 

pojmov (spodaj, zgoraj, gor, notri, zunaj …), reševanju besedilnih nalog in nalog z življenjskimi 

problemi ter pri priklicu matematičnih pravil in postopkov. Učenec T ima največ težav pri 

risanju tridimenzionalnih predmetov, reševanju besedilnih nalog in nalog z življenjskimi 

problemi ter pri priklicu matematičnih pravil in postopkov. Učenec Š ima največ težav pri 

reševanju besedilnih nalog in nalog z življenjskimi problemi, pri risanju skic in 

tridimenzionalnih predmetov ter pri priklicu matematičnih pravil in postopkov. 

S pomočjo vseh zbranih informacij smo tako lahko oblikovali trening, ki je bil prilagojen 

vzgojno izobraževalnim potrebam posameznikom. 

 

2. Katere so posebne potrebe učencev s PPPU na področju geometrije v 7. razredu osnovne 

šole? 

Ker so imeli učenci posebne potrebe na področju avtomatizacije poštevanke, obvladovanju 

geometrijskih znanj in veščin, povezanih s trikotnikom, ter potrebe, povezane s prevladujočimi 

učnimi stili, je bil proces obravnave prilagojen njihovim posebnim potrebam. Pri delu z učenci 

s PPPU je nujno potrebno identificirati tiste metode in pristope dela, ki posameznemu učencu 

olajšujejo učenje, in tiste, ki ovirajo učenje. Učenci s PPPU potrebujejo splošne kot specifične 

strategije za osvajanje geometrijskih spretnosti in znanj na področju trikotnikov (Kavkler idr., 

2008). Med treningom so bile uporabljene naslednje splošne strategije: k poučevanju sem 

pristopila na pozitiven način z veliko mero potrpežljivosti, s preprostim besednjakom, z 

uporabo primerov iz vsakdanjega življenja, s sistematičnim pristopom k reševanju problemov, 

z navajanjem na risanje skic, s postopno vpeljavo simbolov in obrazcev za izračun obsega in 

ploščine trikotnika, z uporabo konkretnih materialov, uporabo zgodb in slik, s podajanjem 

informacij po vseh možnih senzornih poteh, s kratkimi in jasnimi navodili, s sprotnim 

preverjanjem razumevanja navodil, kombiniranjem ustnih in pisnih navodil, z razdelitvijo 

kompleksnih nalog in navodil na krajše dele, s pogosto menjavo dejavnosti, z zanimivim 

predstavljanjem snovi, da pritegne otrokovo pozornost, aktivnim učenjem (delo v paru ali 

skupini), več odmorov med nalogami … Tudi različni avtorji navajajo strategije, ki so bile 

uporabljene med treningom. J. Vipavc (2015) navaja, da je potrebno k poučevanju pristopiti na 

pozitiven način, z veliko mero potrpežljivosti, s preprostim besednjakom in uporabo primerov 
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iz vsakdanjega življenja ter uporabo konkretnih materialov. Obstaja pa tudi več načinov, kako 

lahko predstavimo in ponazorimo matematična dejstva: uporabljamo lahko manipulacije, 

zgodbe, pesmi, slike, glasbo, telesne dejavnosti in igre (Teaching Math to Students with 

Learning Disabilities, b. d.). Tudi v učnem načrtu za matematiko zasledimo splošne strategije, 

ki sem jih uporabila med samim treningom, kot npr. za boljše razumevanje in predstavljivost 

učence navajamo na risanje skic, poudarek je na uporabi geometrijskega orodja, postopno 

uvajanje zapisov z matematičnimi simboli, z vpeljavo obrazcev za obseg in ploščino ne hitimo 

(Učni načrt, 2011). M. Kavkler idr. (2008) zagovarjajo uporabljene strategije dela, kot so 

podajanje informacij po vseh možnih senzornih poteh, kratka in jasna navodila, sprotno 

preverjanje razumevanja navodil, kombiniranje ustnih in pisnih navodil, razdelitev 

kompleksnih nalog in navodil na krajše dele, pogosta menjava dejavnosti, aktivno učenje in več 

odmorov med nalogami. 

Učencem je potrebno pouk matematike prilagajati v fazi načrtovanja, organizacije, izvedbe 

pouka in pri preverjanju in ocenjevanju znanja, pri tem pa biti pozoren na posameznike (Žakelj 

in Valenčič Zuljan, 2015). Pri delu z učenci s PPPU je nujno potrebno identificirati tiste metode 

in pristope dela, ki posameznemu učencu olajšujejo učenje, in tiste, ki ovirajo učenje. Učenci s 

PPPU potrebujejo kombinacijo različnih metod in pristopov, ki omogočajo optimalne dosežke 

(Kavkler idr., 2008). V ta namen so bile uporabljene tudi specifične strategije, kot so: naloge 

za urjenje vidnega spomina, različne aktivnosti (aktivnost barva in lik, aktivnost pokaži kot, 

aktivnost višina trikotnika, aktivnost trikotniku včrtana krožnica, aktivnost obseg in ploščina, 

aktivnost težišče, aktivnost težišče trikotnika, aktivnost ploščina trikotnika), didaktične igre 

(Jungle Speed, Iskanje zaklada, Spomin, Risar in njegovi pomočniki, Ugani, kdo sem, Vseved), 

uporaba IKT-ja (naloga postavitev omrežja, naloga v GeoGebri, animacija, slikovna gradiva, 

prilagojeni delovni listi), uporaba kartončkov (kartončki za pomoč pri načrtovanju 

trikotnikov, kartončki za pomoč pri načrtovanju očrtane in včrtane krožnice, kartončki za 

pomoč pri načrtovanju težiščnic trikotnika in težišča, kartončki za pomoč pri pretvarjanju 

merskih enot, kartončki za pomoč pri reševanju besedilnih nalog), uporaba mnemotehnike, 

zanimivih nalog (preslikave, simetrije, višina trikotnika, trikotniku očrtana krožnica, težišče 

trikotnika, obseg in ploščina trikotnika) ter ostale prilagoditve kot so uporaba šestila s 

pomočjo plastelina, uporaba geotrikotnika s pomočjo držala, branja na glas, 

podčrtavanja pomembnih delov besedila, reševanje delovnih listov v parih, posebna 

razporeditev nalog na delovnih listih, prilagojena pisava …  
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J. Vipavc (2015) in drugi avtorji navajajo, da naj učence učimo postopkov s pomočjo 

kartončkov, na katerih so zapisani postopki po korakih. Obstaja več načinov, kako lahko 

predstavimo in ponazorimo matematična dejstva, bolj verjetno je, da ponudimo nekaj 

koristnega za vsakega učenca: zgodbe, slike, telesne dejavnosti in igre (Teaching Math to 

Students with Learning Disabilities, b. d.). Na podlagi tega je bil na treningu velik poudarek 

tudi na različnih didaktičnih igrah, ki so bile izdelane ali prilagojene za učence, vključene v 

vzorec. Eden izmed načinov, kako lahko učitelj učencem s PPPU omogoči lažje učenje, je tudi 

IKT. J. Vipavc (2015) navaja, da lahko učencem na ta način krepimo samozavest, samostojnost 

in samozaupanje pri nalogah branja, pisanja in računanja. Sirnik in Bone (2015) navajata 

različne tehnologije: od numeričnih in grafičnih računal, osebnih ali prenosnih računalnikov, 

tabličnih računalnikov, računalniških programov (GeoGebra, Excel …),  interneta (informacije, 

učna gradiva, spletne učilnice …), orodja in programi za zapis in predstavitev podatkov 

(interaktivna tabla, programi za predstavitve …), e-gradiva, informacije na spletu (e-učilnica), 

e-učbeniki … Tudi IKT je imel veliko vlogo na samem treningu - od različnega slikovnega 

gradiva, animacije in uporabe programa GeoGebra. Pomembno je, da se zavedamo, da materiali 

sami ne poučujejo, ampak delujejo skupaj z usmerjanjem učiteljev in učenčevimi interakcijami, 

pa tudi s ponavljajočimi demonstracijami in razlagami tako učiteljev kot učencev (Garnett, b. 

d.). Kavkler idr. (2008) navajajo, da je pomembno, da učencem s PPPU omogočimo razvoj 

samonadzora, odgovornosti in kompetentnosti. Na podlagi njihovih dognanj je temeljil celotni 

trening - poudarek na posameznikovih močnih področjih, navezovanje očesnega stika z 

učencem pred podajanjem pomembne informacije, spodbuditev samoevalvacije s primernimi 

vprašanji, spodbujanje in opogumljanje učencev, delo v parih in skupinah … 

 

3. Kako učinkovit je bil trening ter katere so splošne in specifične strategije za osvajanje 

geometrijskih spretnosti in znanj, na področju trikotnikov, ki jih potrebujejo učenci s 

PPPU?  

Učenje geometrije pomaga učencem pri razvijanju veščin vizualizacije, kritičnega mišljenja, 

intuicije, perspektive, reševanja problemov, napovedovanja, deduktivnega razmišljanja, 

logičnega razmišljanja in dokazovanja (Jones, 2002). Učenec s PPPU ima lahko izrazito nižje 

izobraževalne dosežke tudi pri geometriji, kot bi jih pričakovali glede na starost, razred, 

sociokulturno okolje in raven intelektualnih sposobnosti (Magajna idr., 2015). Neuspehi zaradi 

PPPU pri učencu pogosto povzročajo doživljanje frustracije, znižanje samospoštovanja in 

vodijo k izogibanju dejavnostim, ki zahtevajo rabo otrokovih šibkih področij. Glede na to, da 
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je trening obsegal le 15 srečanj oz. 15 šolskih ur, lahko rečemo, da je bil uspešen. Vsi sodelujoči 

učenci so na po-testu pokazali napredek, katerega pa je opazila tudi učiteljica med samimi urami 

matematike. Največji napredek v znanju o trikotnikih je dosegla učenka R, saj je zbrala 91, 3 

% točk, kar je kar 41, 3 % več kot na začetnem preverjanju. Naslednji največji napredek je 

dosegel učenec T, ki je dosegel 86, 9 %, na začetnem preverjanju pa 63, 5 % , kar je 23, 6 % 

točk več. Pri učencu T je potrebno omeniti tudi to, da je edini izbral še drugi sklop nalog in jih 

rešil 100 %. Drugi sklop nalog je pokrival naslednje učne cilje: označi višinsko točko trikotnika, 

označi težišče trikotnika in izračuna dolžino stranice trikotnika pri podanih dveh stranicah in 

obsegom. Učenka E je na začetnem preverjanju zbrala 60 % točk, na zaključnem pa 82, 6 %, 

kar je za 22, 6 % točk več. Učenec Š je na začetnem preverjanju pokazal najmanj znanja, kjer 

je zbral 43, 4 % točk. Na zaključnem preverjanju znanja je pokazal napredek in zbral 65 % točk, 

kar je 21, 7 % več. Če si pogledamo napredek vseh učencev, ki so bili vključeni v vzorec, 

vidimo, da so v povprečju dosegli 27, 3 % točk več kot na začetnem preverjanju znanja o 

trikotnikih.  

S pomočjo vprašalnika za ugotavljanje učenčevega napredovanja pri spretnostih in znanjih, ki 

so potrebna pri geometriji, katerega je rešila učiteljica po samem treningu, smo pridobili 

naslednje ugotovitve: učenka E je uspešna pri rabi različnih orodij, pri razumevanju prostorskih 

pojmov, pri razumevanju in zapomnitvi matematičnih označb in pri risanju skic. Srednje 

uspešna je pri usvajanju geometrijskih pojmov, reševanju besedilnih nalog ter pri priklicu 

matematičnih pravil in postopkov. Učenka R je zelo uspešna pri risanju skic ter uspešna na 

naslednjih področjih: pri rabi različnih orodij, pri razumevanju prostorskih pojmov, pri 

usvajanju geometrijskih pojmov, pri razumevanju in zapomnitvi matematičnih označb in pri 

reševanju besedilnih nalog iz geometrije. Srednje uspešna je pri priklicu matematičnih pravil in 

postopkov.  Učenec T je zelo uspešen na največ področjih, in sicer: pri rabi različnih orodij, pri 

razumevanju prostorskih pojmov, pri usvajanju geometrijskih pojmov, pri razumevanju in 

zapomnitvi matematičnih označb. Uspešen je pri risanju skic, reševanju besedilnih nalog ter pri 

priklicu matematičnih pravil in postopkov. Učenec Š je uspešen pri rabi različnih orodij, pri 

razumevanju prostorskih pojmov, pri usvajanju geometrijskih pojmov, pri razumevanju in 

zapomnitvi matematičnih označb ter pri priklicu matematičnih pravil in postopkov. Srednje 

uspešen je pri risanju skic in reševanju besedilnih nalog. Povzamemo lahko, da so sodelujoči 

učenci uspešni pri rabi različnih orodij, pri razumevanju prostorskih pojmov, pri razumevanju 

in zapomnitvi matematičnih označb, pri usvajanju geometrijskih pojmov ter pri risanju skic. 

Nekoliko manj so uspešni pri priklicu matematičnih pravil in postopkov ter reševanju 
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besedilnih nalog pri geometriji. Če si podrobneje pogledamo ugotovitve pred in po treningu, 

lahko opazimo, da so vsi učenci napredovali v znanju.  

Pri delu z učenci s PPPU je nujno potrebno identificirati metode in pristope dela, ki 

posameznemu učencu olajšujejo učenje, in tiste, ki ovirajo učenje. Učenci s PPPU potrebujejo 

kombinacijo različnih metod in pristopov, ki omogočajo optimalne dosežke. Kombiniramo 

lahko direktno poučevanje ter strateško poučevanje (Kavkler idr., 2008). V ta namen je bilo 

pred samim treningom izvedeno delno diagnostično ocenjevanje, s katerim smo pridobili 

informacije, ki so mi služile pri pripravi treninga. Med treningom so bile tako uporabljene 

splošne in specifične strategije za osvajanje geometrijskih spretnosti in znanj na področju 

trikotnikov. Poseben poudarek je bil na uporabi kartončkov, didaktičnih igrah, uporaba IKT-ja 

(od različnega slikovnega gradiva, animacije in uporabe programa GeoGebra), različne 

aktivnosti in naloge, ki so služile kot način za izboljšanje vidnega spomina ali motivacije. J. 

Vipavc (2015) in drugi avtorji navajajo, da naj učence učimo postopkov s pomočjo kartončkov, 

na katerih so zapisani postopki po korakih. S pomočjo IKT-ja pa lahko na različne načine 

pomagamo učencem s težavami. Učencu lahko na ta način krepimo samozavest, samostojnost 

in samozaupanje pri nalogah branja, pisanja in računanja (Vipavc, 2015). Pomembno je, da se 

tudi zavedamo, da materiali sami ne poučujejo, ampak delujejo skupaj z usmerjanjem učiteljev 

in učenčevimi interakcijami, pa tudi s ponavljajočimi demonstracijami in razlagami (Garnett, 

b. d.). Uporabljene so bile tudi ostale specifične strategije, kot so uporaba šestila s pomočjo 

plastelina, uporaba geotrikotnika s pomočjo držala, branja na glas, podčrtavanja pomembnih 

delov besedila, reševanje delovnih listov v parih, posebna razporeditev nalog na delovnih listih, 

prilagojena pisava … M. Kavkler idr. (2008) navajajo naslednje metode dela, ki so bile 

vključene v trening: podajanje informacij po vseh možnih senzornih poteh: slušni, vidni, tipni, 

kratka in jasna navodila, s sprotnim preverjanjem razumevanja navodil, razdelitev kompleksnih 

nalog, postopkov, navodil na krajše dele, uporaba grafov, tabel, slik, videoposnetkov itd.  

S pomočjo vprašalnika za učence smo ugotovili, da so vsi sodelujoči učenci radi hodili na ure 

treninga in so jim bile ure zanimive in bolj všeč kot redne ure matematike. Vsi so odgovorili, 

da so se na treningu veliko naučili in da jim bodo kartončki, uporabljeni med treningom, 

omogočali lažje učenje tako med urami matematike kot doma. Vsi sodelujoči učenci se tudi 

strinjajo, da je bilo delo s konkretnimi materiali lažje kot brez njih ter da jim je všeč, da smo se 

igrali veliko didaktičnih iger. Učenci so bili v povprečju s treningom zadovoljni, saj so trije 

učenci odgovorili, da so s treningom zadovoljni, eden pa je bil zelo zadovoljen. Učenci si bodo 
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trening najbolj zapomnili po igranju igre Spomin, igre Vseved, simulacij na računalniku in 

sproščenih urah matematike. 

V primeru, da bi trening z učenci izvajala dlje časa in se lahko posvetila samo temi trikotniki, 

bi bila učinkovitost treninga še boljša. Učiteljica je mnenja, da so vsi učenci radi hodili na 

trening in so s pomočjo treninga pridobili potrebna znanja, podobni treningi pa bi učencem 

omogočili lažje sledenje pri urah. 
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4 OMEJITVE RAZISKAVE 
 

Pri izvedbi samega treninga je potrebno omeniti tudi probleme, s katerimi sem se srečala pred 

samim treningom in med samo izvedbo: 

• Poiskati šolo in učitelja, ki bi bil pripravljen sodelovati. Zanimivo je, da se vsi 

ravnatelji, učitelji, strokovni delavci in ostali strokovnjaki zavedajo, da je vse več 

učencev s PPPU, katerim je potrebno prilagajati pouk, a kljub temu niso pripravljeni 

sodelovati v »projektu«, ki preizkuša različne metode dela, ki bi učitelju matematike 

pomagale pri poučevanju. 

• Časovno usklajevanje. Učenci s PPPU imajo določeno število dodatne strokovne 

pomoči, katero se razdeli med tiste šolske predmete, pri katerih imajo težave (tako sta 

odpadli dve uri DSP-ja). Z učiteljico in strokovnimi delavci šole smo bili mnenja, da je 

za učence, ki so sodelovali v vzorcu, dobro, da hodijo k dopolnilnemu pouku 

matematike in so pri urah matematike s sošolci. Tako samega treninga nisem mogla 

izvajati med vsemi urami dodatne strokovne pomoči, dopolnilnega pouka in urami 

matematike. Po pogovoru da smo učencem omogočili čim boljše napredovanje pri 

matematiki, smo se uskladili s časovno izvedbo samega treninga, in sicer: trening je bil 

izveden trikrat tedensko s sprotnim prilagajanjem potrebam učencem.  

• Težava je tudi, da kot bodoča učiteljica matematike in računalništva nisem dovolj 

strokovno izobražena za pridobitev različnih in poglobljenostih raziskav 

posameznikov, ki bi mi omogočili še boljše prilagoditve.  

• Problem je tudi v tem, da mi na šoli niso mogli omogočiti, da bi se z učenci ukvarjala 

samo z eno temo (npr. samo ploščina trikotnika ali vsaj to, da se osredotočim samo na 

trikotnike). V sklopu svojega treninga sem morala vključiti tudi uro paralelograma, 

obseg in ploščino nepravilnih likov, saj sem morala pri tem slediti učnemu načrtu ter 

učiteljičinemu načrtu dela.  

• Omeniti je tudi potrebno, da je sam trening potekal samo 15 šolskih ur, kar je izredno 

malo. Za boljše rezultate bi morala tak način dela (trening) izvajati dlje časa. 
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5 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 
 

Geometrija je področje matematike, ki preučuje merjenje, lastnosti in odnose med točkami, 

črtami, koti, površinami in telesi (Dobbins idr., 2014). Pomaga nam razumeti svet okrog nas in 

je pomembna za mnoga področja vsakdanjega življenja (Zhang idr., 2012, v Kverh Žgur, 2016). 

Geometrijski koncepti zahtevajo uporabo dolgoročnega spomina za prepoznavanje in priklic 

ter metakognitivne sposobnosti za analiziranje problema, načrtovanje, spremljanje in 

vrednotenje. Za uspešno reševanje geometrijskih nalog učenec tako potrebuje dobro 

deklarativno, proceduralno ter konceptualno znanje (Dobbins idr., 2014). 

T. Vršnik Perše idr. (2016) navajajo, da so med učenci s posebnimi potrebami najštevilčnejša 

skupina ravno učenci s PPPU, ki v povprečju predstavljajo kar 45, 8 % vseh učencev s 

posebnimi potrebami. Učenci s primanjkljaji pri učenju matematike dosegajo pri nacionalnem 

in mednarodnem preverjanju znanja matematike nižje rezultate (RIC, 2017). Bodoči učitelji 

matematike ali katerega drugega predmeta je pomembno, da upoštevamo splošne in specifične 

strategije, ki so nam v pomoč pri poučevanju (Kavkler idr., 2008). V primeru, da se težave pri 

učencu nadaljujejo, se učencu organizira pomoč v procesu poučevanja, individualnih in 

skupinskih oblikah pomoči ter dodatne strokovne pomoči kot učne pomoči. (Vipavc in Kavkler, 

2015). V ta namen je bil oblikovan trening za razvoj geometrijskih spretnosti in znanj.  

Cilji magistrskega dela so bili načrtovanje, oblikovanje, izvedba in evalvacija treninga v obliki 

dodatne strokovne pomoči kot učne pomoči za razvoj geometrijskih spretnosti in znanj pri temi 

o trikotnikih v 7. razredu osnovne šole, ki bi izbranim učencem s PPPU omogočil boljše 

predstave in lažje sledenje geometriji pri urah matematike.  

Multipla študija primera je pokazala, da so učenci v času treninga, ki je združeval načela dobre 

poučevalne prakse ter metode in načine dela (dognanja domačih in tujih avtorjev in so bila 

dodelana ali spremenjena na podlagi lastnih idej in didaktičnih pripomočkov, ki sem jih izdelala 

sama), napredovali. Največji napredek v znanju je dosegla učenka R, sledi ji učenec T. Nato 

sledita učenka E in nazadnje učenec Š. V treningu so bila upoštevana naslednja načela dobre 

poučevalne prakse: strukturirano učenje, k poučevanju pristopimo na pozitiven način, z veliko 

mero potrpežljivosti, s preprostim besednjakom, uporabo primerov iz vsakdanjega življenja, 

uporabo konkretnih materialov, reševanja matematičnih nalog oz. problemov se lotimo skupaj 

(Vipavc, 2015). Med treningom se je motivacija za učenje matematike izboljšala, na kar je 

vplivalo učenje, ki je temeljilo na močnih področjih posameznega učenca in njegovih posebnih 
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potrebah z rabo raznolikih geometrijskih in aritmetičnih nalog, didaktičnih igrah in opornih 

kartončkov. 

V raziskavo so bili vključeni štirje učenci, zato se je potrebno zavedati omejenosti raziskave. 

Raziskava je omejena tudi zaradi dolžine samega treninga. Trening je potekal 15 šolskih ur, kar 

je dokaj malo za večji in dolgotrajnejši napredek pri znanju in spretnostih učencev. Večji 

napredek pri učencih bi bil tudi, če bi se bilo možno posvečati samo eni temi (npr. trikotniki), 

zato bi bilo smiselno raziskavo v prihodnje še poglobiti. Dobro bi bilo, da bi raziskavo skupaj 

vodila učitelj matematike in specialni pedagog, ki ima ustrezne informacije o posebnih potrebah 

učenca, ki bi bile tako v pomoč učitelju matematike. Na podlagi zbranih informacij bi lahko 

skupaj pripravila še učinkovitejše prilagoditve za posameznega učenca, ki bi temeljile na 

strokovnih znanjih učitelja matematike in specialnega pedagoga. Predstavljene prilagoditve za 

učenca so lahko v pomoč učiteljem matematike, izvajalcem učne ali dodatne strokovne pomoči 

ter specialnim pedagogom pri poučevanju geometrije – tema trikotniki. 
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7 PRILOGE 
 

7.1 Igra Vseved 
 

Primeri kartončkov za prirejeno igro Vseved:  

Tabela 59: Kartončki za igro Vseved 

 

 

Trikotnik, katerega dve stranici sta enako dolgi. 

 

 

Kakšna je vsota zunanjih kotov trikotnika? 

 

Kaj lahko narišeš, če slediš mojim korakom? 

Najprej narišeš trikotnik, vse tri višine, presečišče 

označiš s točko V. Narisal si … 

 

 

Raznostranični trikotnik. 

 

 

Pravokotni trikotnik. 

 

 

Težišče. 

 

 

Vzporednice. 
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Pravokotnica. 

 

 

Ali lahko narišeš trikotnik, ki ima dva prava kota? 

 

 

Središče trikotniku očrtane krožnice je presečišče 

simetral stranic. 

 

 

Višina je daljica, ki veže oglišče trikotnika z 

razpoloviščem nasprotne stranice. 

 

 

Težišče je presečišče vseh treh višin trikotnika. 
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7.2 Igra Spomin 
 

Primeri kartončkov za igro Spomin, pod vsakim zapisom je pravilna slika.  

Tabela 60: Primeri kartončkov za igro Spomin 

 

VSOTA 
NOTRANJIH 

KOTOV 

 
TRIKOTNIKA 
STA SKLADNA 

… 

 
 

OSTROKOTNI 
TRIKOTNIK 

 
 

TRIKOTNIK 
JE … 

 
 

OSTRI KOT 

 
 
 

180° 

 
 

… če se 
ujemata v vseh 
treh stranicah 

(s, s, s). 

 
 

 

 
…geometrijsk

i lik, ki je 
določen s 

tremi 
točkami, ki ne 
ležijo na isti 

premici. 

 
 

 

 

 

Opomba:  Slike so vzete iz učbenika iz zbirke nalog Skrivnosti števil in oblik 7.  
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7.3 Igra Ugani, kdo sem 
 

V spodnji tabeli so podani primeri ugank in odgovori na njih.  

 
Tabela 61: Uganke z odgovori za igro Ugani, kdo sem 

Imam tri stranice, ki so med seboj različne dolžine, pravim 

si … 

Raznostranični trikotnik. 

Ležim znotraj trikotnika. Da sem bolj natančen, se nahajam 

v ogliščih trikotnika, imam pa v vsakem oglišču tudi soseda 

in skupaj meriva 180°. Pravim si … 

Notranji kot trikotnika. 

Sem daljica, ki ležim v trikotniku med ogliščem in nosilko 

nasprotne stranice. Sem vedno pravokotna na nosilko 

stranice, pravim si … 

Višina trikotnika. 

V mene zapičiš šestilo, ko želiš trikotniku včrtati krožnico, 

pravim si … 

Središče trikotniku 

včrtane krožnice. 

Moja dolžina predstavlja, kako velika je krožnica, pravim si 

… 

Polmer. 

Narišeš me s pomočjo šestila in geotrikotnika. Kot 

razpolovim na dva dela, pravim si … 

Simetrala kota. 

Sem daljica, ki povezujem središče kroga s katerokoli točko 

na krožnici, pravim si … 

Polmer. 

Sem daljica, ki povezujem dve nasprotni točki na krožnici, 

pravim si … 

Premer. 

Sem premica, ki se dotikam krožnice v natanko eni točki in 

sem pravokotna na polmer v dotikališču, pravim si … 

Tangenta. 

Sem premica, ki sekam poljubno premico v natanko eni 

točki. Premico sekam pod pravim kotom, pravim si … 

Pravokotnica. 
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