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POVZETEK 

Večjezičnost je v današnji multikulturni družbi zelo cenjena in predstavlja temeljni pogoj 

za uspešno sobivanje različnih kultur ter nam omogoča ustrezno komunikacijo z drugimi 

ljudmi, boljše zaposlitvene možnosti ter mnoge druge prednosti. Zaradi pomembnosti 

znanja tujih jezikov, se učenje le-teh začenja vedno bolj zgodaj in tako omogoča 

neprekinjenost učenja v višjih razredih. Vendar pa je za poučevanje tujega jezika v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju namenjenega malo časa, zato posledično učenci niso 

dovolj izpostavljeni ciljnemu jeziku. Da bi se učenci lahko bolje naučili tujih jezikov tudi 

izven okvirja za to določenih ur, so strokovnjaki razvili različne koncepte, ki vključujejo 

rabo tujega jezika pri ostalih predmetih in v vsakdanji interakciji. Eden od konceptov, ki 

omogoča večjo medpredmetno povezanost in večjo izpostavljenost tujemu jeziku, je 

CLIL (angl. Content and language integrated learning). V magistrskem delu je 

uporabljeno slovensko poimenovanje »Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje« 

(kratica VJIU). Slednji povezuje jezik in nejezikovne vsebine, kot so na primer 

matematične vsebine, ter omogoča avtentičen pristop k poučevanju jezika in spoznavanju 

vsebin iz drugih perspektiv in kultur. Poučevanje matematike pa mora, po načelih 

sodobnega poučevanja, v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju temeljiti na 

konkretnem izkustvu in upoštevati razvojno stopnjo učencev ter jim predstavljati izziv.  

V magistrskem delu je bil zato oblikovan model poučevanja izbranih matematičnih 

vsebin v tujem jeziku, ki je bil tudi praktično preizkušen. V izhodišču modela so cilji 

učnega načrta za matematiko in tuji jezik v 2. in 3. razredu. Za zbrane cilje mora učitelj 

pri načrtovanju ure upoštevati element medpredmetnega povezovanja in povezati različna 

znanja in vsebine izbranih predmetov. Vključiti mora tudi kulturni vidik medpredmetnega 

povezovanja. Ostali ključni elementi oblikovanega modela, ki se vežejo na 

medpredmetno povezovanje pa so različne reprezentacije, komunikacija in problemi. 

Slednji naredijo poučevanje po oblikovanem modelu bolj kakovostno. Pri oblikovanju 

modela so bili upoštevani sodobni pristopi k poučevanju obeh predmetov.  

Oblikovani model, ki povezuje matematične vsebine in tuji jezik v tretjem razredu 

osnovne šole, je bil v empiričnem delu tudi apliciran v prakso. V akcijsko raziskavo je 

bilo vključenih 15 učencev tretjega razreda. Izvedenih je bilo 9 ur pouka v angleščini za 

izbrane matematične vsebine: naravna števila, orientacija, deli celote, množenje, liki in 

telesa ter denar. Po vsaki izvedbi učne ure je potekala evalvacija na podlagi predhodno 

oblikovanih opazovalnih kategorij ter načrtovanje morebitnih sprememb za naslednjo 

učno uro. Zadnjo učno uro so učenci rešili preizkus znanja. Učenci so dosegli učne cilje 

tujega jezika in matematike ter pri tem razvijali svoje kognitivne zmožnosti in zmožnosti 

medsebojnega sodelovanja. Raziskava je potrdila, da model omogoča hkratno doseganje 

učnih ciljev različnih predmetov in učiteljem nudi možnost načrtovanja zanimivih in 

raznolikih učnih ur, ki učence motivirajo za učenje matematike in usvajanje tujega jezika.   

KLJUČNE BESEDE: poučevanje, angleščina, tuji jezik, matematika, CLIL, VJIU, tretji 

razred 



 
 
 

 

  



 
 
 

Teaching Selected Mathematical Contents in a Foreign Language through CLIL in 

the Third Grade 

ABSTRACT 

Multilingualism is an extremely respected competence in today’s multicultural society. It 

allows us to coexist and communicate with people of various cultural backgrounds, offers 

better employment opportunities and much more. Foreign language courses start at a very 

young age as languages are becoming a key part of our future. However, there is still 

fairly little time committed to teaching languages in elementary schools and the potential 

for learning remains untapped with pupils not being exposed enough to the target 

language. In order to provide pupils with the chance to be exposed and learn a foreign 

language outside of its school subject, experts have devised many different approaches to 

include a foreign language in other school subjects and everyday social interactions. One 

of this approaches is CLIL (Content and language integrated learning). The idea behind 

CLIL is to link the language and non-language content (ie. mathematics) to allow for a 

more authentic approach to language learning and to gain an extensive knowledge of 

different cultures while offering a view of various problems from a new perspective. In 

addition, mathematics in elementary education needs to be taught with concrete examples 

and provide challenge to the pupils. 

In my master’s dissertation I designed an educational model of selected mathematical 

content in a foreign language and tested it in a real classroom. The starting point of the 

model are the goals of the 2nd grade mathematics and foreign language curriculum. When 

planning a lesson, teacher has to take into account the element of cross-curricular 

integration and connect different knowledge and contents of the selected subjects. It 

should also include the cultural dimension of cross-curricular integration. Other key 

elements of the model that are interconnected with cross-curricular integration are 

different representations, communication and problem. These elements insure that when 

you use this model the teaching is better. I complied with all the modern approaches of 

teaching mathematics and foreign languages while designing my model. 

In the empiric part of my dissertation the educational model linking foreign language and 

mathematics was applied to the third-grade elementary school lessons, consisting of 15 

pupils and spanning 9 periods. Content included natural numbers, orientation, 

multiplying, geometry and money. Evaluation was held after each period based on 

observation categories defined in advance. Furthermore, it included possible 

improvements and changes for the future periods. Pupils met the strategic goal of foreign 

language learning and mathematics while evolving their cognitive capabilities and 

teamwork. Research confirmed that the model allows for simultaneous reaching the 

strategic goals of different subjects and offers teachers an option to plan their periods in 

a way to be more inviting and motivating for their students. 

KEY WORDS: teaching, English, foreign language, mathematics, CLIL, third grade  
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I. UVOD 

Učenje tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je zelo specifično in mora 

potekati po načelih za zgodnje poučevanje tujega jezika. Usvajanje jezika mora potekati 

v spodbudnem in varnem okolju, ki zagotavlja kontinuiteto in vertikalo učenja tujega 

jezika, pri tem pa morajo biti učenci izpostavljeni avtentičnim gradivom in spontanemu 

vnosu jezika ter tako razvijati spoštovanje do drugih kultur in posameznikov. Poučevanje 

mora biti multisenzorno in osredinjeno na tematska področja, ki so učencu blizu. Vse to 

omogoča integrirano učenje tujega jezika, ki mu pravimo tudi CLIL (ang. Content and 

Language Integrated Learning). V zadnjih letih se vse bolj uporablja slovensko 

poimenovanje »Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje« (kratica VJIU), zato je v 

nadaljevanju uporabljena le slovenska kratica VJIU. Ta način poučevanja je, v primerjavi 

s tradicionalnim poučevanjem tujega jezika, večdimenzionalen, saj vključuje kulturne, 

vsebinske, jezikovne in učne dimenzije. Koncept VJIU  torej prinaša bolj celostni pristop 

k poučevanju, saj učencem omogoča »(samo)uresničevanje, usvajanje novih 

nejezikovnih vsebin oz. nadgradnjo obstoječih in pridobivanje (tuje)jezikovnih znanj, ter 

razvijanje različnih učnih strategij« (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 

14). 

Poučevanje tujega jezika je v Sloveniji s šolskim letom 2016/17 postalo del obveznega 

predmetnika že v drugem razredu, nekatere šole pa so s poučevanjem tujega jezika kot 

neobveznega predmeta začele že v prvem razredu. Z zgodnjim poučevanje tujega jezika 

je zagotovljena neprekinjenost učenja, ki se nadaljuje v višjih razredih osnovne šole (Tuji 

jezik v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, 2012). VJIU učencem 

omogoča drugačen način učenja, pri katerem se naučijo nejezikovnih vsebin in 

pridobivajo tudi jezikovne kompetence (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). Njihovo učenje 

je bolj celostno in aktivno, kar sta pomembna elementa tudi pri poučevanju matematike. 

Pri slednjem je potrebno upoštevati razvojno stopnjo otrok ter vključevati izkušenjsko 

učenje, igro ter problemske situacije (Cotič in Hodnik Čadež, 2002).  

Večina matematičnih vsebin, obravnavanih v tretjem razredu osnovne šole, je zaradi 

svoje sestave primernih za vključevanje v pouk tujega jezika in jih lahko poučujemo po 

konceptu VJIU . Pri tem moramo upoštevati didaktična načela poučevanja matematike in 

načela zgodnjega poučevanja tujega jezika ter v pouk vključevati didaktično igro in 

izkušenjsko učenje.  

V teoretičnem delu so na podlagi učnih ciljev in priporočil učnega načrta za matematiko 

predstavljena načela poučevanja matematike v tretjem razredu. Načela poučevanja so 

utemeljena tudi z razvojnimi stopnjami učencev v tretjem razredu. Povzete so različne 

teorije poučevanja matematike, poudarek je na sodobnih načelih poučevanja, med katere 

sodijo tudi načela poučevanja po češkem matematiku Hejny-ju. Naslednja poglavja so 

osredinjena na zgodnje poučevanje tujih jezikov. Predstavljeni so sodobni koncepti in 

načela zgodnjega poučevanja tujih jezikov ter prednosti učenja le tega. Sledi natančno 

predstavljen koncept VJIU. Na koncu so predstavljena priporočila za poučevanje tujega 
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jezika v 2. in 3. razredu ter matematične vsebine, ki jih lahko vključujemo v pouk tujega 

jezika.  

Zaradi vse večje potrebe po učinkovitem in celostnem pristopu k medpredmetnemu 

povezovanju je bil glavni cilj praktičnega dela oblikovati model za poučevanje izbranih 

matematičnih vsebin v tujem jeziku po konceptu VJIU. V izhodišču oblikovanega modela 

so cilji učnega načrta. Poudarjeni so tako cilji iz Učnega načrta za matematiko kot cilji iz 

Učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. razredu. Za zbrane cilje mora učitelj pri načrtovanju 

ure upoštevati element medpredmetnega povezovanja in povezati različna znanja in 

vsebine izbranih predmetov. Vključiti mora tudi kulturni vidik medpredmetnega 

povezovanja. Ostali ključni elementi oblikovanega modela, ki se vežejo na 

medpredmetno povezovanje, pa so različne reprezentacije, komunikacija in problemi. 

Slednji naredijo poučevanje po oblikovanem modelu bolj kakovostno. Model učiteljem 

omogoča dodatno možnost za vključevanje nejezikovnih vsebin v pouk tujega jezika ter 

jim predstavlja smernice za oblikovanje kakovostnih učnih ur, ki bi bile za učence 

zanimive in bi jim predstavljale primeren izziv, hkrati pa bi omogočale učinkovito 

doseganje učnih ciljev tistih predmetov, ki bi jih medpredmetno povezovali. 

V empiričnem delu je bil učni pristop, ki je bil oblikovan po modelu za povezovanje 

matematičnih vsebin s poukom tujega jezika, tudi preizkušen na izbranih vsebinskih 

sklopih: naravna števila, orientacija, deli celote, množenje, liki in telesa ter denar. 

Vsebine so bile načrtovane in poučevane v tujem jeziku pri pouku matematike in 

angleščine. Po vsaki učni uri je, s pomočjo kategorij iz opazovalnega lista, potekala 

evalvacija določenih komponent poučevanja po oblikovanem modelu in načrtovanje 

sprememb v nadaljnjih učnih urah. Na koncu izvedenega pristopa je sledila končna 

evalvacija, ki je oblikovani model ovrednotila kot celoto.   
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II. TEORETIČNI DEL  

1. MATEMATIKA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

Ljudje smo z matematiko obdani vsak dan in tudi otroci se z njo srečujejo že v zgodnjih 

letih. Že pred vstopom v šolo otroci spoznavajo oblike, štejejo, merijo, se orientirajo v 

prostoru na svoj način. Z vstopom v šolo želimo otroke naučiti matematičnega mišljenja 

in to se je z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije spremenilo (Cotič in 

Hodnik Čadež, 2002). Rutinsko obvladanje računskih postopkov je vedno manj 

pomembno, poudarja pa se razumevanje in medpredmetno povezovanje ter zmožnost 

reševanja problemov z uporabo matematičnega znanja (Učni načrt za matematiko, 2011). 

Učenec v prvem triletju osnovne šole prehaja s predoperacionalne stopnje na konkretno, 

zato mora usvajanje matematičnih pojmov in strategij potekati na konkretno-izkustveni 

ravni. Pri oblikovanju matematičnih pojmov moramo imeti učitelji na voljo veliko 

didaktičnega materiala in iger. Šele po kakovostno izpeljani konkretni ravni, lahko 

preidemo na ikonično in simbolno raven. Pomembno je, da uporabimo ustrezne učne 

metode, kot so izkušenjsko učenje, opazovanje, pogovor ter seveda igra. Vse te metode 

so ključne v prvih letih šolanja. Učne metode prilagodimo učni vsebini in sredstvom, ki 

so na voljo ter znanju in sposobnosti učencev. Vse bolj se kot učna metoda pri pouku 

matematike uveljavlja reševanje problemov (Cotič in Hodnik Čadež, 2002). 

1.1 Poučevanje matematike 

Priporočila Učnega načrta za matematiko (2011) se skladajo z ugotovitvami avtoric Cotič 

in Hodnik Čadež. Po priporočilih je potrebno učenje matematike začeti na izkustveni 

ravni, ki se nadgradi v govorni jezik, s katerim generaliziramo izkustvo. Sledi faza 

spoznavanja pojmov preko slik in diagramov in šele nato sledi simbolna raven. Zato je 

pomembno, da pri poučevanju uporabimo veliko različnih didaktičnih pripomočkov in 

konkretnih ponazoril ter matematične koncepte predstavimo z izzivi in problemi, ki 

osmišljajo matematične vsebine.  

Marentič Požarnik (2000) zapiše, da je učenje za učenca kakovostno, če poteka z 

razmišljanjem in učenca miselno in čustveno aktivira ter je del resničnih življenjskih 

okoliščin. Znanje, ki ga učenci pridobijo na ta način, je trajnejše in je uporabno v novih 

situacijah. Tudi Žakelj (2003) se strinja, da aktivno učenje vodi do trajnejšega in bolj 

kakovostnega znanja. Aktivno učenje učence spodbuja, da razvijajo svojo ustvarjalnost, 

kritičnost ter analitično in sistemsko razmišljanje – vse glavne sestavine matematičnega 

razmišljanja. Vendar moramo paziti, da imajo učenci dovolj časa za aktivno učenje, saj 

le-tako lahko eksperimentirajo, samostojno razmišljajo in so ustvarjalni. Učenci, ki niso 

obremenjeni s časom, lahko svojo pozornost lažje namenijo postopkom in pristopom 

reševanja nalog in niso usmerjeni samo na rešitev (Žakelj, 2003). Kakovostno poučevanje 

ni omejeno samo na posredovanje simbolov, temveč v učenje ves čas vpleta izkušnje 

učencev. Takšno učenje Žakelj (2003) poimenuje izkustveno učenje. To je metoda učenja, 
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ki povezuje neposredno izkušnjo, opazovanje, spoznavanje in ravnanje v celoto. Učitelj 

mora zato učencu omogočiti različne situacije, v katerih lahko ponotranji nove pojme in 

utrjujejo novo znanje. Izkustveno učenje je postopno in zato učenci lažje preidejo od 

konkretnih izkušenj do abstraktnega pojma (Žakelj, 2003). 

 

Slika 1: Krog izkustvenega učenja po Kolbu (Žakelj, 2003, str. 22) 

Mišljenje otrok v tretjem razredu osnovne šole je bolj fleksibilno in logično. Učenci lahko 

miselno manipulirajo s podatki, ki so jim predstavljeni in pri tem uporabljajo logična 

pravila. Kljub temu, da je mišljenje otrok v tej fazi bolj fleksibilno, otroci še vedno 

potrebujejo konkretne in jasne objekte in situacije, ki so za otroka resnični oz. si jih lahko 

predstavljam (Batistič Zorec, 2006). 

Žakelj (2003) prav tako zapiše, da je pomembno, da učitelj učence že zgodaj uvaja v rabo 

več reprezentacij, kot so konkretne, grafične, simbolične in abstraktne reprezentacije ter 

uvaja predpostavljanje, vizualizacijo, odkrivanje in sintetiziranje ugotovitev. Vendar je 

potrebno paziti, da je učenec soočen z več različnimi učnimi situacijami, v katerih bo 

lahko novo znane utrjeval in tako ponotranjil nove ugotovitve in pojme. Bogata mentalna 

reprezentacija konceptov je pogoj, da je učenec uspešen pri matematiki (Žakelj, 2003). 

Tudi Rott, Kuzle in Hodnik Čadež (2016) pravijo, da naj bi poučevanje matematike v šoli 

vsebovalo tako: a) učenje pravil, postopkov in algoritmov, kot tudi b) reševanje 

problemov in razvoj mišljenja (habits of mind). Razvoj mišljenja omogoča učencem 

razviti neskončno število strategij in pristopov, ki jih lahko uporabijo za izzive v šoli in 

zunaj nje. 

Učenci morajo biti za delo v šoli motivirani, saj je to pogoj za uspešno učenje. Torej ni 

pomembno samo, da se znajo učenci učiti, vendar je pomembna tudi njihova 

pripravljenost vložiti energijo v doseganje ciljev in pri tem vztrajati (Marentič Požarnik, 

2000). 

Vzpostavitev kognitivnega konflikta je eden od načinov, kako učence motivirati za delo 

in v njih vzbudi zanimanje za učenje. Sprožimo ga s smiselno postavljenimi vprašanji in 
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tako pri učencih vzpostavimo potrebo po razširitvi znanja. Novo znanje nato učenci 

povežejo v mrežo že obstoječega znanja (Žakelj, 2003). 

Da se izognemo učenju na pamet, moramo novo snov združiti z že obstoječim znanjem 

učencev in tako povezati staro z novim. Učenci si tako novo snov lažje in bolje zapomnijo 

in so motivirani za delo. Ponotranjanje znanja pa se ne zgodi v trenutku. Učitelj mora 

učencu omogočiti različne situacije, v katerih bo lahko uporabil novo znanje in ga utrjeval 

ter na ta način ponotranjil novo usvojene pojme (Žakelj, 2003). 

Žakelj (2003) izpostavlja, da kognitivni konflikt sam po sebi ne zadošča, če nato 

posreduje vso znanje učitelj in so učenci pasivni prejemniki. Učenci morajo priti do novih 

predstav z lastno miselno aktivnostjo in samostojnim odkrivanjem, učitelj pa jih lahko pri 

tem samo vodi do produktov.  

Tudi Polya (1976) pravi, da mora učitelj učencu pomagati, da si nabere čim več izkušenj 

za samostojno delo, vendar pa mora pri tem paziti, da ga s svojo pomočjo ne ovira in tako 

učenec ostane brez dela.  

1.1.1 Matematika in teorije učenja 

Poučevanje matematike se je skozi zgodovino spreminjalo in razvijalo, tako kot so se 

razvijale tudi teorije učenja. V nadaljevanju bomo zato strnjeno povzeli ključne 

informacije o teorijah učenja, ki so vplivale tudi na poučevanje matematike.  

Behavioristične teorije so osredinjene na proučevanje vedenja, ki ga lahko opazujemo, in 

definira učenje kot ustvarjanje vezi med dražljaji in reakcijami. Behavioristi so 

zanemarjali mentalne procese, kot so mišljenje, cilji in predstave, saj po njihovem mnenju 

niso dostopni objektivnemu raziskovanju, poudarili pa so vlogo podkrepitve – to so 

posledice, ki sledijo določenemu vedenju in ga na ta način krepijo (Marentič Požarnik, 

2000).  

Pri poučevanju matematike so elementi behavioristične teorije vidni v shemi poučevanja, 

ki temelji na frontalnem pouku in individualnem delu. Poučevanje je osredinjeno na 

veliko vaje in utrjevanje teorije z nalogami. Pomembo je tudi konstantno preverjanje in 

ocenjevanje znanja, z namenom vzdrževanja pridobljenega znanja (Orton, 2004). 

Behaviorizem v izobraževanju je nagnjen k učenju brez napak in poudarja povratno 

informacijo, ki mora biti jasna in vezana na učenčev odgovor (Jaušovec, 2007). 

Kognitivne teorije v nasprotju z behaviorizmom učenje pojmujejo kot konstrukcijski 

proces in ne le kot ojačanje asociacij oz. dril. Učenci znanje izgrajujejo, tako da sodelujejo 

v učnem procesu in postavljajo vprašanja ter diskutirajo o odgovorih. Reševanje 

problemov in soočanje z napakami sta ključna elementa kognitivnih teorij. Učitelj mora 

učencem ponuditi okolje, v katerem lahko raziskujejo in se učijo strategij reševanja 

problemov. Motivacija je pri tem pristopu notranja (Jaušovec, 2007). Po besedah 

Marentič Požarnik (2000) je kognitivizem psihološka smer, ki se osredinja predvsem na 
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spoznavne procese pri učenju, kot so npr. predznanje, cilji in pričakovanja. Po besedah 

avtorice je pomembno, da učenci dosežejo globje razumevanje pri učenju.  

Eden prvih kognitivistov je bil David Ausubel, ki je zagovarjal sistematično poučevanje, 

primerno tudi za šibkejše učence. Poudaril je pomen strukturiranega predznanja pri 

poučevanju, saj se novi pojmi in spoznanja najbolje zasidrajo v spomin, če so povezani z 

že oblikovanimi kognitivnimi strukturami (Marentič Požarnik, 2000).  

Manj voden način poučevanja pa je zagovarjal Jerome Bruner, ki je poudarjal pomen 

učenja z odkrivanjem in se je zavzemal zato, da učenci samostojno pridobivajo učne 

izkušnje in izgrajujejo svoje znanje. Učenci, ki sami izgrajujejo lastno učno izkušnjo, so 

bolj motivirani za delo in njihovo znanje je trajnejše in bolj uporabno. Pri tem je 

izpostavil, da je pri poučevanju potrebno upoštevati otrokovo razvojno stopnjo mišljenja 

(Marentič Požarnik, 2000).  

Eden pomembnih psihologov je tudi Jean Piaget, ki je izpostavil, da razvoj otrok poteka 

v določenih obdobjih in ima vsako obdobje posebne značilnosti. Po mnenju Piageta otrok 

aktivno gradi oz. konstruira svoje znanje (Batistič Zorec, 2006). Piagetova teorija 

poudarja tudi interakcijo z vrstniki. Učitelj mora učence spodbuditi k razmišljanju in 

učencem omogočiti, da pridejo do rešitve z lastnim raziskovanjem in delom. Pri tem pa 

mora učitelj dajati konkretne povratne informacije, da lahko učenci učno napredujejo 

(Batistič Zorec, 2006).  

V nasprotju s Piagetom pa je Vigotski poudarjal pomen zunanjih dejavnikov. Menil je, 

da lahko na otrokov razvoj vplivamo z dosledno organizacijo aktivnosti, ki so del 

otrokovega vsakdana. Učenje je za Vigotskega najuspešnejše, če otroka usmerjamo v 

področje, ki je rahlo nad otrokovimi zmožnostmi, vendar ta nivo lahko doseže s pomočjo 

odrasle osebe. To območje je območje bližnjega razvoja (Marentič Požarnik, 2000). 

Vigotski je prav tako kot Piaget poudarjal komunikacijo, kot pomemben del 

izobraževanja, vendar se je bolj kot na komunikacijo med vrstniki osredinil na 

komunikacijo med učencem in odraslim, saj naj bi odrasel človek pomagal učencu doseči 

njegove potenciale (Marentič Požarnik, 2000). 

Iz Piagetovega razmišljanja, da otrok gradi oz. konstruira svoje znanje, se je razvila tudi 

sodobnejša zelo razširjena teorija v izobraževanju, to je konstruktivizem (Batistič Zorec, 

2006). Konstruktivistična teorija izpostavlja celostni pogled na učenje in poučevanje. 

Poleg kognitivnega vidika poučevanja so v konstruktivizmu vključene tudi čustvene, 

motivacijske in socialne dimenzije, ki so pri ostalih teorijah zanemarjene. Osrednja 

predpostavka konstruktivizma je, da znanje ne moremo prenesti iz učitelja na učenca, 

temveč mora biti učenec miselno aktiven pri izgradnji svojega znanja. Učenec je torej 

subjekt poučevanja, ki sam gradi znanje, učitelj pa mu mora omogočiti ustrezno ogrodje 

in mu tako omogočiti, da doseže naslednji nivo znanja (Lazar, 2014). 

Sodobnejši pogled na poučevanje matematike pa predstavlja Hejny-jeva metoda. Češki 

matematik Milan Hejny je na podlagi večletnih izkušenj s sodelavci oblikoval metodo, ki 

poučevanje matematike v nasprotju s tradicionalnim poučevanjem, osredinja na 
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samostojno odkrivanje matematičnih konceptov in zadovoljstvo pri učenju matematike. 

Hejny-jeva metoda temelji na 12 ključnih načelih, katerih bistvo je izgrajevanje miselne 

sheme. Učenec povezuje znanje iz vsakdanjega življenja, ki predstavlja njegovo 

semantično miselno shemo, z matematičnim pojmi, ki predstavlja njegovo strukturirano 

miselno shemo (Hejny method, b. d.). 

V nadaljevanju je podrobneje predstavljenih vseh 12 načel poučevanja po Hejny-jevi 

metodi (Hejny method, b. d.). 

 

1. Oblikovanje miselne sheme 

Oblikovanje miselnih shem za matematična znanja, koncepte, procese in situacije je 

ključen element Hejny-jeve metode, s katero povečamo avtonomijo učenca za 

njegovo učenje.  

Vsak posameznik ima že zgrajene miselne sheme o okolju, ki ga obdaja. V svojih 

mislih prepleta znanja in izkušnje, ki jih je že spontano pridobil in dodaja nova znanja. 

Hejny miselno shemo ponazori s primerom vprašanja o številu oken v svojem domu. 

Večina nas odgovora na to vprašanje ne bi znalo dati takoj, vendar pa lahko čez čas, 

ko se sprehodimo skozi miselno shemo hiše, natančno določimo število oken. Ta 

shema je nastala spontano, na podlagi našega bivanja v hiši in je ves čas prisotna v 

naših mislih. Vsak izmed nas ima ogromno miselnih shem (shema naše hiše, mesta, 

v katerem živimo, trgovine v kateri nakupujemo, prijateljev itd.). Otrok je na podlagi 

miselnih shem, ki jih oblikuje v otroštvu, sposoben samostojno odkrivati svet in 

avtonomno graditi znanje.  

Matematične sheme pa od učencev zahtevajo bolj splošno razumevanje pojmov in 

konceptov ter se razvijejo iz konkretnih izkušenj. Običajno jih spremlja »aha« efekt, 

ali trenutek razodetja, ko se zavedajo povezav med že znanimi koncepti ali pa 

spoznajo nov koncept.   

 

2. Delo v znanem okolju 

Znano okolje učencu nudi udobje in preprečuje, da bi se učenec zamotil z 

nepoznanimi stvarmi. Učenec je lahko zato osredotočen na nalogo in se ne ubada z 

nepoznanimi pojmi. Vsako okolje ponuja za učenca drugačne probleme, ki vsebuje 

različne matematične pojme in pojave. Ti problemi spodbujajo učenčevo 

raziskovanje. Pri tem je v ospredju učenčevo individualno zaznavanje problema v 

določenem okolju, ki mu omogoča, da prilagodi proces učenja svojim individualnim 

potrebam. Vsak učenec ima zato možnost, da razume matematičen pojem, čeprav ga 

lahko razume na svoj način. 

S postopnim nadgrajevanjem problemov, učence spodbujamo, da premagujejo strah 

pred matematiko in si gradijo samozavest. Vloga učitelja se spremeni in učitelj 

postane razredni organizator, ki učencem predstavlja probleme, učenci pa postanejo 

glavni protagonisti.  
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3. Povezovanje znanj različnih predmetnih področji 

Povezovanje znanj med seboj in z osebnimi izkušnjami nam omogoča, da si podatke 

trajneje zapomnimo in lahko s sklepanjem pridemo do novega znanja. Matematični 

pojmi so vedno predstavljeni preko izkušenj in znanj, ki jih učenci že imajo. Na ta 

način lahko učenci sklepajo in povezujejo že znane pojme z novim znanjem. 

Konkretne izkušnje učencem omogočajo, da si novo znanje lahko kadarkoli prikličejo 

v spomin, torej je trajnejše.  

 

4. Razvoj osebnosti 

Šola je okolje, v katerem učenci preživijo ogromno časa, zato ima velik vpliv na 

njihov mentalni in osebnostni razvoj. Hejny-jeva metoda je osredinjena na učenčevo 

celostno rast in v nasprotju s tradicionalnim poučevanjem, kjer učitelj prenese svoje 

znanje na učence, želi Hejny, da učenci gradijo svoje znanje z reševanjem problemov 

in evalvacijo svojega dela. Posledično učenci postanejo samozavestnejši in so 

sposobni sprejemati odgovornost za svoja dejanja. Kot del skupnosti se učenci naučijo 

tudi sodelovanja z drugimi in utemeljevanja svojega mnenja na spoštljiv način.  

 

5. Motivacija 

Otroci so že po naravi radovedna bitja in imajo močno željo po spoznavanju sveta, ki 

jih obdaja. Motivacija ima ključno vlogo pri kvalitetnem poučevanju. Pri 

tradicionalnem pouku so učenci zunanje motivirani z ocenami ali pa željo, da bodo 

všeč učitelju, če bodo nekaj znali. Po Hejny-jevi metodi pa so učenci notranje 

motivirani za učenje, saj so matematični problemi zastavljeni na realnih življenjskih 

izkušnjah, zato učenec resnično želi rešiti problem. 

 

6. Osebne življenjske izkušnje 

Pri poučevanju se osredotočamo na konkretne življenjske izkušnje, ki jih učenec 

lahko uporabi za oblikovanje smiselnih zaključkov. Učenec z osebnimi izkušnjami 

stopa v svet abstraktnosti. Vendar pa je pomembno, da se zavedamo, da mora 

izkušnje, ki otroka pripeljejo do abstrahiranja matematičnih pojmov in konceptov, 

učenec pridobiti sam in jih ne moremo prenesti ali posredovati. Hejny navaja primer 

štetja bonbonov in drugih predmetov, ki se kasneje prelevi v uporabo prstov za štetje. 

Učenec spozna, da na primer količino 3 lahko predstavi s tremi prsti ne glede na 

predmete in kasneje preide na abstraktno raven ter to količino tudi zapiše s številom.  

 

7. Zadovoljstvo ob učenju matematike 

Najbolj učinkovita motivacija za učenje je zadovoljstvo, ki ga učenec čuti, ko uspešno 

zaključi nalogo. Učenci, ki so notranje motivirani, so bolj neodvisni misleci in so 

sposobni sprejemati odločitve in stati za njimi. Vsak otrok se rodi z željo po vedenju 

in učitelj mora poskrbeti, da učenec raziskuje in da so problemi in naloge, ki jih rešuje, 

primerne njegovi stopnji. To pomeni, da so matematični problemi dovolj lahki, da jih 

lahko učenec uspešno reši in hkrati dovolj zahtevni, da predstavljajo izziv za učenca 



9 
 
 

in mora učenec vložiti trud, da jih reši. Le-tako lahko učenec občuti veselje in 

zadovoljstvo, da je z lastnim trudim rešil problem in pridobil novo znanje.  

 

8. Lastno izgrajevanje znanja 

Znanje, ki ga učenec izgrajuje sam, preko osebne izkušnje je trajnejše od znanja, ki 

mu ga posreduje učitelj. Pot odkrivanja vodi učenca preko lastnih izkušenj do pojma, 

ki ga deli s sošolci. Deljenje izkušnje in debatiranje o njej vodi učenca v oblikovanje 

matematičnih pojmov in konceptov. Učenec posledično razvija strategije reševanja 

problemov, ki jih z vsakim novim problemov nadgrajuje.   

 

9. Učiteljeva vloga 

Tradicionalna vloga učitelja, ki je nosilec znanja in ga prenaša na učence, se razlikuje 

od Hejny-jeve metode, kjer je učitelj bolj v vlogi svetovalca. Učitelj torej organizira 

delo, spodbuja učence pri reševanju problemov in mediira njihove diskusije. Čeprav 

je učitelj avtoriteta, ki že posreduje znanje, tega ne kaže navzven, ampak se 

osredotoča na učence in njihove rešitve. Učenje z napakami je ključnega pomena pri 

takšnem poučevanju, saj učitelj ob napaki učenca, ne posreduje takoj pravilne rešitve, 

temveč vpraša ostale učence za mnenje in tako se razvije diskusija, skozi katero 

učenci analizirajo svoje delo in samostojno izgrajujejo znanje. 

 

10. Učenje iz napak 

Kot že omenjeno je pomemben del Hejny-jeve metode učenje iz napak. Hejny pravi, 

da če otroku ni dovoljeno pasti, se nikoli ne bo naučil hoditi. Napaka in analiziranje 

le te je izkušnja, ki nam omogoča, da si pridobljeno znanje bolje zapomnimo. Učitelji 

in starši se zato ne smejo bati napak, saj lahko s svojimi napakami pokažejo učencem, 

da so napake del učnega procesa in kako se lahko z njimi soočimo. Napake aktivirajo 

miselne procese in če se učenci bojijo delati napake, raje ne delajo nič in to zavira 

njihovo mišljenje. Ko učenec stori napako, ga mora učitelj voditi, da poišče razloge 

zakaj je naredil napako, saj lahko v nasprotnem primeru, če učenec ne ve, kje v 

sklepanju se je zmotil, napako ponovi. 

 

11. Izzivi na primerni ravni 

Matematični problemi morajo vsakemu učencu predstavljati izziv, ki ga je sposoben 

rešiti. Torej morajo omogočiti šibkejšim učencem, da uspešno rešijo problem, hkrati 

pa uspešnejšim učencem predstavljajo izziv. To pomeni, da morajo biti naloge 

individualizirane. Pomembno je tudi, da so matematične naloge in problemi primerni 

razvojni stopnji učencev. Učitelj ne sme preveč poenostaviti nalog, saj so učenci 

velikokrat sposobni rešiti probleme, za katere odrasli mislimo, da jim niso kos in 

poenostavljanje nalog pri učencih vzpodbudi dolgčas. 

 

12. Spodbujanje sodelovanja  

Učenci po Hejny-jevi metodi sodelujejo med seboj, delajo v parih, skupinah in tudi 

individualno. Ker imajo učenci različne stile učenja, si lahko izberejo, kaj jim najbolj 
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ustreza, vendar pa ima vsak učenec možnost deliti svojo rešitev z razredom in 

razložiti, kako je prišel do nje. Preko diskusije učenci pridejo do rešitve in novega 

znanja. Učitelj mora torej načrtovati takšne naloge, ki spodbujajo medsebojno 

sodelovanje in omogočajo učencem, da v interakciji drug z drugim izgrajujejo znanje.  

1.2 Matematika v tretjem razredu osnovne šole 

Matematika predstavlja enega od temeljnih predmetov v osnovni šoli. Srečujemo jo 

vsakodnevno in je tudi velik del človekovega življenja in ustvarjanja. Vendar pa se je 

zaradi razvoja informacijsko-komunikacijske družbe pomen matematike v človeških 

življenjih spremenil. Bolj kot rutinsko obvladanje računskih postopkov je pomembo 

razumevanje. Z njim lahko rešujemo matematične probleme, uporabljamo pridobljeno 

matematično znanje in ga medpredmetno povezujemo. (Učni načrt za matematiko, 2011) 

Pouk matematike je že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju konstruiran tako, da 

krepi ustvarjalnost in različne oblike mišljenja ter spretnosti. Tako učencem omogoča, da 

spoznajo uporabnost matematike v vsakdanjem življenju. (Učni načrt za matematiko, 

2011) 

1.3 Matematične vsebine in didaktična priporočila v učnem načrtu za tretji 

razred 

Matematika v tretjem razredu temelji na konkretnih izkustvih materialnega sveta. Učenci 

so po Piagetovi teoriji na razvojni stopnji konkretno operativnega mišljenja. Pri reševanju 

miselnih nalog učenci upoštevajo logične odnose med pojavi, čeprav jim trenutna zaznava 

lahko daje drugačne informacije. Mišljenje tretješolcev je logično in fleksibilno. Hkrati 

lahko upoštevajo več vidikov istega problema, vendar potrebujejo konkretno ponazoritev 

oz. si pomagajo s konkretnimi situacijami. Učenci imajo po sedmem letu starosti tudi bolj 

razvite govorne sposobnosti in bolj stalno pozornost, zato so bolj sposobni delati v skupini 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

Cilji v Učnem načrtu za matematiko (2011) upoštevajo kognitivni razvoj učencev in zato 

so vezani na logično razmišljanje, aktivnosti pa so praktično usmerjene in vključujejo 

tudi didaktične igre. Matematične vsebine so razdeljene na tri večje sklope: 

- geometrija in merjenje; 

- aritmetika in algebra; 

- druge vsebine. 

Za tematski sklop Geometrija in merjenje je v tretjem razredu namenjenih 25 ur. Število 

ur, ki jih učitelj nameni poučevanju določene vsebine, pa ni pogojeno, saj lahko učitelj 

prilagaja število ur, v sklopu ur, ki jih ima na voljo za poučevanje matematike in vsebine 

medpredmetno povezuje z drugimi predmetnimi področji (Učni načrt za matematiko, 

2011). 
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Splošni cilji tematskega sklopa Geometrija in merjenje za prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje so naslednji (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 9):  

»Učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

- razvijajo prostorske in ravninske predstave; 

- spoznavajo geometrijske elemente: telo, lik, črto, točko; 

- razvijajo sposobnost orientacije v ravnini in prostoru; 

- spoznavajo pomen uporabe standardnih enot in usvojijo osnovne merske 

enote; 

- uporabljajo osnovno geometrijsko orodje, prepoznavajo in opisujejo 

nekatere transformacije geometrijskih elementov.« 

V tretjem razredu se učenci glede na operativne cilje v sklopu orientacije srečajo z 

orientacijo v prostoru in ravnini ter mrežami in načrti. Učenci morajo znati opisati položaj 

predmetov v prostoru in ravnini, opisati odnose med dvema smerema ter brati načrte in 

se orientirati po njih. Pri pouku geometrije učenci prepoznajo, poimenujejo in opisujejo 

geometrijska telesa in like, seznanijo se s skladnostjo in rišejo skladne like ter spoznajo 

najkrajšo razdaljo med dvema točkama. Učenci se seznanijo tudi s simetrijo in prepoznajo 

ter rišejo simetričen oblike. V sklopi merjenja učenci ustrezno uporabljajo merske enote 

in z njimi računajo. Učenci ocenjujejo, primerjajo in merijo količine ter berejo zapisane 

denarne vrednosti v decimalnem zapisu (Učni načrt za matematiko, 2011). 

Po priporočilih učnega načrta za matematiko (2011) naj bi učitelj izhajal iz konkretnih 

primerov in izkustva. Le-ta Priporočila prav tako predlagajo, da pri pouku matematike 

uporabimo dejavnosti, ki temeljijo na didaktični igri. Slednja učencu omogoča razvoj 

predstav, ki so potrebne za razumevanje matematičnih pojmov. Pri pouku geometrije naj 

učenci primerjajo telesa in like s predmeti iz vsakdanjega življenja in simetričen oblike 

spoznajo na konkreten način – z odtisi, barvanjem mrež itd. Pri vsebinah merjenja naj bi 

bil prav tako poudarek na praktičnem delu. Poudarek je na postopku merjenja, ocenitvi 

in zapisu meritve. Decimalni zapis, v povezavi z denarjem, učenci spoznajo na ravni 

branja, pri predstavi količine pa naj jim pomaga konkreten material (denar).  

Za tematsko področje Aritmetika in algebra je v učnem načrtu namenjenih kar 115 ur 

in je najbolj obsežno področje.  

Spodaj sta navedena splošna cilja za ta tematski sklop (Učni načrt za matematiko, 2011, 

str. 13): 

»Učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

- zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in pojmov; 

- prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih 

operacij.« 

Učenci v tretjem razredu poglobljeno spoznajo sklop Racionalna števila in delijo celoto 

na enake dele. Spoznajo tudi ulomek kot zapis dela celote. Bolj obsežna sklopa tega 
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tematskega področja pa sta Naravna števila in število 0 ter Računske operacije in njihove 

lastnosti. Učenci spoznajo števila do 1000, jih berejo, zapisujejo, štejejo, urejajo po 

velikosti in zapisujejo odnose med števili. Tretješolci razlikujejo desetiške enote in znajo 

pojasniti odnose med njimi ter določiti predhodnik in naslednik števila, oblikovati znajo 

zaporedja števil in poznajo soda ter liha števila. Učenci seštevajo in odštevajo naravna 

števila do 1000 in uporabljajo računske operacije pri reševanju problemov. Srečajo se s 

poštevanko in spoznajo pojma večkratnik in količnik števila, uporabljajo računske zakone 

pri operacijah seštevanja in množenja ter spoznajo, da sta množenje in deljenje nasprotni 

operaciji. Pri računanju upoštevajo vrstni red računskih operacij in poznajo vlogo števil 

0 in 1 pri deljenju in množenju. 

Pri aritmetiki in algebri smo po priporočilih učnega načrta za matematiko (2011) pozorni, 

da se učenci učijo matematiko po fazah – najprej na izkustveni ravni, ki se nadgradi na 

raven slik in diagramov in zaključi na simbolni ravni. Tako dele celote obravnavamo 

samo na prvih dveh ravneh, torej konkretni in slikovni. Pomembna faza učenja 

matematike je tudi utrjevanje, saj je poudarek v tretjem razredu na pisnih računskih 

algoritmih. Pomembno je, da učence spodbujamo, da razvijajo lastne strategije računanja 

in reševanja matematičnih problemov.  

Zadnje tematsko področje v prvem triletju je najmanj obsežno in predvidoma obsega 20 

ur. To tematsko področje naj bi bilo obravnavano skupaj z vsebinami drugih dveh 

tematskih področij in je zaradi svoje raznolikosti poimenovano Druge vsebine. Spodaj 

so navedeni splošni cilji za ta tematski sklop (Učni načrt za matematiko, 2011, str. 17). 

»Učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

- razvijajo natančno in pravilno izražanje; 

- se učijo iskanja potrebnih podatkov iz preglednic in prikazov ter sami 

predstavljajo podatke v preglednicah in s prikazi; 

- razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v matematičnih 

okoliščinah in vsakdanjem življenju; 

- v povezavi s slovenščino razvijajo bralne sposobnosti; 

- preiskujejo kombinatorične situacije in jih grafično predstavijo; 

- preiskujejo slikovne, številske in geometrijske vzorce.« 

Tematski sklop Druge vsebine je razdeljen na tri podsklope, to so Logika in jezik, 

Obdelava podatkov in Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami. Pri 

sklopu Logika in jezik se učenci v tretjem razredu naučijo razporejati in prikazati 

elemente v različnih množicah ter brati te prikaze z Euler-Vennovim, drevesnim in 

Carrollovim prikazom ter puščičnim diagramom. V sklopu Prikazi učenci uporabljajo in 

berejo podatke iz preglednic, figurnih prikazov in prikazov s stolpci, spoznajo 

kombinatorične situacije in jih predstavijo na simbolni ravni ter uporabljajo zbiranje in 

urejanje podatkov za reševanje problema. Le-ta predstavlja zadnji sklop Matematični 

problemi in problemi z življenjskimi situacijami, v katerem učenci opredelijo, razčlenijo 
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in predstavijo različne problemske situacije na konkretni in simbolni ravni ter nadaljujejo 

vzorce.  

Področje Druge vsebine nam omogoča, da povezujemo različne vsebine in znanja. 

Povezujemo lahko ostale matematične sklope ali učne predmete med seboj. Zelo 

univerzalen je sklop matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami. 

Probleme razlikujemo glede na tip in vsebino problema, vendar pa moramo vedno paziti, 

da pot do rešitve učencem ni vnaprej znana in jo učenci načrtujejo samostojno. Reševanje 

problemov pa mora potekati sistematično. Učenci morajo naprej problem analizirati, nato 

zapisati postopek reševanja in na koncu kritično ovrednotiti rešitev. Pomembno je, da 

učence naučimo razvijati različne strategije za reševanje problemov (Učni načrt za 

matematiko, 2011). Marjanovič Umek in Zupančič (2009) izpostavljata, da učenci na 

višjih stopnjah miselnega razvoja probleme razumejo bolje kot učenci na nižjih stopnjah. 

Posledično učenci na višjih stopnjah miselnega razvoja oblikujejo splošnejša in 

celovitejša pravila za reševanje problemov. V tretjem razredu se učenci soočijo tudi s 

kombinatoričnimi situacijami, ki predstavljajo prvi uvod v algebro in morajo izhajati iz 

konkretnih situacij ter postopoma postati bolj simbolne. V vseh matematičnih vsebinah 

lahko najdemo tudi logiko in jezik, s katerima spodbujamo učenčev kognitivni razvoj in 

natančno izražanje (Učni načrt za matematiko, 2011).  Priporočila Učnega načrta za 

matematiko (2011) poudarjajo, da naj bi zbiranje, urejanje in predstavitev podatkov, 

potekalo na primerih iz vsakdanjega življenja in vključevalo dejavnosti, ki so učencem 

blizu, kot je na primer štetje prometa.  

2. ZGODNJE POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA  

Brumen (2003) pravi, da učenje tujih jezikov lahko pripomore k miroljubnemu skupnemu 

življenju različnih kulturnih in jezikovnih skupnosti, saj med posamezniki različnih kultur 

krepi medsebojno komunikacijo in razumevanje jezika in drugačnih kultur.  

Brumen (2003) izpostavlja več razlogov za zgodnje poučevanje tujega jezika: 

 prednosti pri izgovorjavi, ritmu in melodiji tujega jezika; 

 plastičnost možganov pri mlajših otrocih in posledično bolj naraven razvoj jezika, 

kot pri odraslih; 

 dvojezični otroci so pri jezikovnih in nejezikovnih testih dosegli boljše rezultate, 

kot enojezični; 

 izpostavljenost tujemu jeziku pri otrocih poveča jezikovne zmožnosti za 

pridobivanje dodatnih tujih jezikov;  

 izpostavljenost tujemu jeziku koristi otrokovim bralnim sposobnostim; 

 višja samopodoba otrok, ki so izpostavljeni tujemu jeziku; 

 odprtost do drugih kultur; 

 izpostavljenost tujemu jeziku v otroštvu ne škoduje razvoju maternega jezika.  
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Tudi Pižorn (2009b) pravi, da je večjezičnost v današnjem mobilnem svetu bistven pogoj 

za učinkovito in uspešno sobivanje različnih kultur. Večjezičnost oblikuje »ljudsko« 

Evropo in prispeva h komuniciranju v dodatnih jezikih, kar omogoča učinkovitejšo 

porazdelitev delovne sile v Evropi. Zgodnje učenje tujih jezikov v večjezični Evropi, torej 

posameznike pripravlja na prihodnost in zaposlitveno mobilnost ter posamezniku 

omogoča odkrivanje drugih kultur (Pižorn, 2009b). Poučevanje tujih jezikov je po 

besedah M. Brumen (2003) pomembno tudi za gospodarski razvoj, saj lahko, če smo 

večjezični, pridobimo nova tehnološka in ekonomska znanja.  

2.1 Prednosti zgodnjega poučevanja tujega jezika 

Strokovnjaki že desetletja iščejo najbolj optimalni čas za učinkovito učenje tujega jezika, 

ko posameznik tuji jezik pridobi po relativno lahki poti. Tako imenovano kritično obdobje 

strokovnjaki različno opredeljujejo. Lenneberg trdi, da je čas, ko otrok prehaja v 

puberteto, biološko najbolj optimalen za jezikovni razvoj, saj so jezikovne funkcije v 

obeh možganskih hemisferah bolj fleksibilne. Krashen je to teorijo nadgradil in pravi, da 

odrasli hitreje napredujejo pri usvajanju tujega jezika, vendar pa bodo dolgoročno mlajši 

učenci boljši uporabniki tujega jezika. Stern poudarja, da so prednosti in slabosti pri 

poučevanju tujega jezika tako pri starejših kot pri mlajših začetnikih, zato moramo biti 

bolj kot na starost osredotočeni na metode in oblike dela. Brown pa ugotavlja, da imajo 

mlajši učenci večjo možnost, da se naučijo pravilne in naravne izgovorjave tujega jezika, 

torej dosežejo naglas rojenih govorcev tujega jezika (Pižorn in Vogrinc, 2010).  

Tudi Penfield in Roberts (1959, v Brumen, 2003) izpostavljata zgodnjo plastičnost 

možganov, kot prednost, ki jo je potrebo izkoristiti pri poučevanju tujega jezika, medtem 

ko Van Parreren (1976, v Brumen, 2003) pravi, da lahko starejši učenci zgodnjo 

plastičnost možganov nadomestijo z višjimi učnimi strategijami.  

Marjanovič Umek (2009) poleg bioloških značilnosti izpostavi tudi socialne dejavnike, 

ki vplivajo na optimalni čas za učinkovito učenje tujega jezika. Socialno ozadje otroku 

nudi drugačne kakovostne in količinske jezikovne izkušnje kot odraslemu – otroci se 

želijo tudi v tujejezičnem okolju takoj sporazumevati z vrstniki, razumeti tuje oddaje itd.  

Pižorn (2009a) pa izpostavlja tri osrednje dejavnike, ki so odločilni pri usvajanju tujega 

jezika: 1) otrok mora biti tujemu jeziku izpostavljen daljše časovno obdobje, 2) učenje 

tujega jezika mora biti neprekinjeno in 3) poučevanje mora biti dovolj intenzivno, da 

učenci usvojijo tuji jezik. Torej zgodnje učenje in poučevanje tujega jezika omogoča 

kontinuiteto poučevanja, saj v primeru, da začnemo s poučevanjem tujega jezika v 1. 

razredu, se bodo učenci učili tuji jezik vseh 9 let šolanja v osnovni šoli.  

Tudi Marentič Požarnik (2000) zapiše, da je po mnenju mnogih strokovnjakov 

najprimernejši čas za učenje tujega jezika, obdobje pred puberteto, saj v tem obdobju 

otrok najbolj približa intonacijo in izgovorjavo rojenemu govorcu tujega jezika. Vendar 

pa avtorica poudarja, da je bolj kot izbira kritičnega obdobja za učenje tujega jezika 
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pomembna izbira ustreznih učnih metod, ki upoštevajo posebnosti na vsaki razvojni 

stopnji za učenje tujega jezika.  

Gessel (v Doye, 1997, v Brumen, 2003, str: 12) pravi: »Otrok do desetega leta starosti 

uživa pri učenju tujega jezika. Pripravljen se je učiti, poslušati ter predvsem v igrivih in 

dramatičnih situacijah komunicirati v tujem jeziku. Z ugodno motivacijo je čustveno 

zmožen pridobiti dva, celo tri jezike.« Tudi Brumen (2003) zapiše, da morajo aktivnosti 

pri poučevanju tujega jezika pritegniti učence in jih zabavati, hkrati pa jih nekaj naučiti. 

Učenci naj bi mislili in živeli v tujem jeziku in tako bi intuitivno dojemali celoto.  

Učenje tujega jezika torej že od začetka šolanja naprej (Učni načrt za tuj jezik v 2. in 3. 

razredu, 2013, str. 5): 

 »izkorišča s starostjo povezane razvojne lastnosti otrok, kot npr. radovednost, 

željo po učenju, potrebo po sporazumevanju, pripravljenost in sposobnost 

posnemanja in sposobnost izgovarjanja novih in neznanih glasov; 

 je usmerjeno k otrokovemu učnemu napredku in razvoju; 

 omogoča otrokom dodatno dimenzijo pri osebnem razvoju; 

 spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov in jezikov nasploh; 

 daje otrokom možnost za celostno učenje jezikov; 

 ima pozitiven učinek na učenje in učenčevo samopodobo.« 

 

Filozof Wihelm von Humbold je menil, da je za razvoj različnih pogledov na svet 

potrebno učenje tujega jezika. Tako se razmišljanje znotraj neke meje, v kateri je človek 

rojen, konča. Zgodnje poučevanje tujega jezika torej otrokom omogoča razvoj 

pozitivnega odnosa do drugih kultur in drugače mislečih posameznikov (Brumen, 2003). 

Danes živimo v svetu, kjer učenci vse pogosteje srečujejo ljudi, ki imajo drugačno etnično 

ozadje ali pripadajo drugi govorni skupnosti, zato učenci že zelo zgodaj potrebujejo 

medkulturne komunikacijske sposobnosti. Slednje lahko pridobijo, če jih naučimo vsaj 

enega tujega jezika in jim predstavimo tudi druge kulture (Brumen, 2003).  

»Dr. Lucija Čok je pri zgodnji večjezičnosti izpostavila tudi kulturni vidik: »Ob 

zavedanju učencev, da so si ljudje različni, nastaja tudi potreba po spoznavanju razlik v 

kulturi drugega, ki jih lahko učenec sprejme kot novo vrednoto.«« (Pevec Semec in 

Pižorn, 2010, str. 3) 

Rezultati znanstvenih raziskav kažejo tudi na številne prednosti govorcev več jezikov 

pred enojezičnimi govorci. Večjezični govorci imajo drugačno strukturo možganov in 

posledično bolj razvito divergentno mišljenje, metajezikovne zmožnosti in kasneje 

razvijejo demenco (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Pižorn (2009a) 

izpostavlja, da cilj večjezičnosti ni samo znanje tujega jezika, temveč tudi seznanjanje z 

drugimi kulturami in vrednotami ter grajenje strpnosti do večkulturnosti. Marjanovič 

Umek (2009) prav tako zapiše, da je zgodnje učenje tujega jezika otrokova prednost in 

ne predstavlja nobene ovire v njegovem razvoju. Dvojezičnost pozitivno vpliva na 
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otrokov spoznavni razvoj, omogoča metajezikovno zavedanje in jezikovno fluentnost ter 

spodbuja razvoj socialne kognicije. Dvojezični otroci imajo torej bolj razvito divergentno 

mišljenje in hitreje vzpostavljajo kakovostne socialne odnose.  

2.2 Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (kratica VJIU) 

Globalizacija je vplivala in še vedno vpliva na to, kateri jezik se ljudje učijo in kakšen 

pristop bodo izbrali. Jezikovne potrebe se razlikujejo od države do regij, vendar je cilj 

vseh doseči čim boljše rezultate v najkrajšem času (Coyle, Hood in Marsh, 2010). V tem 

duhu so se začeli razvijati novi pristopi za poučevanje tujih jezikov in med njimi je tudi 

VJIU. 

VJIU je didaktični koncept pouka, ki povezuje poučevanje tujega jezika s poučevanjem 

vsebin ostalih nejezikovnih predmetov. Jezik in vsebina sta pri VJIU prepletena (Coyle, 

Hood in Marsh, 2010).  

Slednji koncept je osredinjen na to, da učenci pridobijo nejezikovno znanje oz. znanje 

vsebin, ki so zapisani v učnih načrtih drugih predmetov, kot so npr. matematika, 

spoznavanje okolja, likovna vzgoja idr. in pri tem uporabljajo in usvajajo tudi tuj jezik 

(Jazbec, Lipavic Oštir, Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec Semec in Šečerov, 2010). Vendar 

pa je pomembno, da pri poučevanju pazimo in nejezikovnih vsebin ne učimo v tujem 

jeziku, ampak skozi tuji jezik, torej ne smemo samo prevajati iz prvega v tuji jezik. VJIU 

se od drugih uveljavljenih pristopov za poučevanje jezika, kot sta content-based language 

learning in bilingualna izobrazba, razlikuje v tem, da vsebuje štiri glavne veje, to so 

vsebina, komunikacija, kognicija in kultura, ki so med seboj povezane (Coyle, Hood in 

Marsh, 2010). 

Tudi Jazbec in Lipavic Oštir (2009, str. 180) poudarjata, da so cilji VJIU osredinjeni na 

pridobivanje nejezikovnih vsebin in hkratno pridobivanje tujega jezika, vendar je 

pomembno, da pri tem uporabljamo aktualne vsebine. Koncept VJIU lahko po besedah 

avtoric uporabljamo z učenci, ki imajo že razvite jezikovne zmožnosti v tujem jeziku in 

tudi z učenci, ki šele začenjajo razvijati jezikovne zmožnosti v L2. 

2.2.1 Prednosti koncepta VJIU 

VJIU je v primerjavi s tradicionalnim poučevanjem tujega jezika večdimenzionalen. 

Avtorji Marsh, Maljers, Hartiala Aini (2001) navajajo 5 dimenzij koncepta VJIU: 

kulturna dimenzija, geografsko-ekonomska dimenzija, jezikovna dimenzija, vsebinska 

dimenzija in dimenzija učenja. Vseh pet dimenzij temelji na temah in vsebinah ter se 

nanašajo na jezik, vsebino, okolje, kulturo in učenje.  

Za učenje tujega jezika je v učnem načrtu namenjenega manj časa, kot za ostale 

nejezikovne predmete in učenci prejemajo vnos jezika iz manjšega števila virov ter imajo 

manj individualne interakcije (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). VJIU omogoča večjo 

izpostavljenost tujemu jeziku in nudi bolj relevantne metode in avtentičen pristop k 

poučevanju tujega jezika. Učenci imajo dostop do terminologije določenega predmeta oz. 
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vsebine v tujem jeziku in se tako pripravljajo na prihodnost (Skela in Dagarin Fojkar, 

2009).  

Tudi Lipavic Oštir (2010) meni, da VJIU predstavlja obliko nejezikovnega pouka v tujem 

jeziku in ima v ospredju nejezikovne cilje. Ker pa so učenci izpostavljeni tujemu jeziku, 

pri tej obliki dela pridobijo tudi jezikovne spretnosti, torej so po mnenju avtorice 

jezikovni cilji doseženi kot stranski produkt poučevanja po VJIU. 

Poučevanja tujega jezika se po besedah Pevec Semec in Pižorn (2010) z VJIU konceptom 

lotimo v bolj naravni vlogi – to je v funkciji sporazumevanja. Pouk je osredinjen na 

poučevanje predmeta in njegove vsebine, zato so didaktični prijemi prilagojeni tako, da 

se kljub poučevanju v tujem jeziku, dosežejo cilji nejezikovnega predmeta, ki so zapisani 

v Učnem načrtu. VJIU ne okrni znanja maternega jezika, saj materni jezik pogosto 

krepimo tudi, ko se ukvarjamo z drugimi jeziki.  

Lazar (2014) prav tako izpostavlja pozitivne učinke VJIU in pravi, da se zaradi sočasne 

uporabe tujega jezika in predmetne vsebine pri učencih sprožajo sinergijski učinki, ki 

pozitivno vplivajo na notranjo motivacijo učencev. VJIU na eni strani spodbudi učence, 

ki so močni na jezikovnem področju, na drugi strani pa spodbudi tiste učence, ki so močni 

na predmetnem področju. Povezovanje predmetnega znanja s tujim jezikom pri učencih 

sproži nove učne procese, ki učencem omogočajo navezovanje na predznanje in izkušnje, 

zato lahko učenci novo pridobljeno znanje lažje osmislijo in si ga bolj zapomnijo.  

Eden pozitivnih učinkov koncepta VJIU je tudi vpliv na motivacijo učencev. Brumen 

(2003) poudarja, da vsebinsko poučevanje učence motivira za učenje tujega jezika, saj 

vključuje vsebine, ki so smotrne in primerne otrokovemu razvoju. Učitelj mora zato 

vključevati avtentične vsebine, ki jih učenci lahko srečajo v realnem svetu, saj je jezik, ki 

ne vsebuje avtentičnih vsebin in komunikacije, izoliran in nima kognitivne vrednosti.  

Tudi Lazar (2014) izpostavlja pomen avtentičnih in relevantnih vsebin za motivacijo 

učencev pri usvajanju in učenju tujega jezika. Učenec avtentična besedila zazna kot 

pomembna, saj upoštevajo njegovo življenjsko okolje. 

2.3 Učni načrt za pouk tujega jezika v drugem in tretjem razredu 

Otroci so zaradi vplivov globalizacije in razvoja medijev vse bolj izpostavljeni tujim 

jezikom. Vsebine so v medijih predstavljene v različnih jezikih. Učence seznanjajo tako 

s tujo kulturo kot tujim jezikom. Prav tako se učenci srečajo s posamezniki iz drugačnih 

kulturnih in jezikovnih okolij že pred ali pa z vstopom v šolo. V skladu s tem je 

poučevanje angleščine v drugem in tretjem razredu osredotočeno na oblikovanje modela 

vseživljenjskega jezikovnega učenja in funkcionalne večjezičnosti (Učni načrt za tuji 

jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Po besedah avtoric Pevec Semec in Pižorn (2010): »Učenje 

tujih jezikov naj upošteva komunikacijske potrebe mladih v prihodnosti, ki temeljijo na 

povezovanju vedenja, znanja in zmožnosti na različnih področjih« (str. 14).  
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Učenci prvega triletja imajo zelo bogato domišljijo in svet dojemajo zelo globalno. To 

vpliva na poučevanje tujih jezikov. Da bi bilo usvajanje tujega jezika čim bolj učinkovito, 

mora potekati po sledečih fazah: sprejemanje, prvi poskusi tvorbe, preizkušanje in 

potrjevanje jezikovnih hipotez in približevanje modelu rojstnih govorcev. Usvajanje 

tujega jezika pa je v primerjavi z usvajanjem maternega jezika časovno omejeno in 

zgoščeno, zato je potrebno zagotoviti pogosto in intenzivno izpostavljenost ciljnemu 

jeziku. Učitelj mora zato dosledno uporabljati tuji jezik in ustrezne didaktične pristope, 

ki upoštevajo časovne okvire in stopnje usvajanja tujega jezika (Učni načrt za tuji jezik v 

2. in 3. razredu, 2013). 

 

Slika 2: Shematični prikaz poučevanja tujega jezika po fazah v drugem in tretjem 

razredu (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 5) 

Splošni cilji za pouk tujega jezika v drugem in tretjem razredu so (Učni načrt za tuji jezik 

v 2. in 3. razredu, 2013, str. 7): 

 »senzibilizacija za jezike; 

 razvijanje učenčevih sprejemniških, tvorbnih in interaktivnih 

spretnosti/zmožnosti; 

 poudarjen razvoj motivacije za usvajanje tujih jezikov; 

 oblikovanje posameznikove raznojezičnosti in družbene večjezičnosti ter dvig 

jezikovne zavesti v ožjem pomenu (npr. v družini, v razredu) in v širšem pomenu 

(npr. dvojezično področje).« 

 

Ti cilji učencem omogočajo razvoj spoznavnih, jezikovnih, medkulturnih in 

metakognitivnih sposobnosti ter razvoj ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje 

(Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 

 

V drugem in tretjem razredu je pri pouku tujega jezika poudarek na spodbujanju in 

razvijanju slušnih in govornih spretnosti, proti koncu tretjega razreda pa sta dodani še 

branje in pisanje kot pomožni spretnosti. Besedne in nebesedne prvine komunikacije 

imajo pomembno vlogo pri rabi jezika in zato morajo biti nenehno vključene v pouk, tako 

na ravni načrtovanja kot tudi spontano (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 

Cilji poslušanja in slušnega razumevanja omogočajo razvoj zvočne občutljivosti in 
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spretnosti slušnega ter vidnega razločevanja pri učencih. Učenci razumejo pogosto 

rabljeno besedišče in jezikovne strukture, ki se pogosto pojavljajo pri pouku. Spoznajo 

tudi razliko med zapisom in izgovorom ter lastnosti preprostih govornih besed. Cilj 

poslušanja in slušnega razumevanja je tudi razvoj medkulturne in večjezikovne 

spretnosti, zato učenci spoznavajo izvirna besedila v ciljnem jeziku. Operativi učni cilji 

na govornem področju so osredinjeni na usposabljanju učencev za govorno 

sporazumevanje in sporočanje. Učenci uporabljajo obravnavano besedišče in osnovne 

vzorce socialne interakcije, se besedno odzivajo na slišano in/ali prebrano ter razvijajo 

zmožnosti izgovorjave, ritma in intonacije tujega jezika. Poleg tega se učenci preizkušajo 

v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku in ga uporabljajo v novih okoliščinah. Cilji 

branja in bralnega razumevanja so bolj okrnjeni in so osredotočeni na osnovne bralne 

strategije in tehniko branja. Učenci razvijajo predopismenjevalne in opismenjevalne 

spretnosti ter tako krepijo zanimanje za branje v tujem jeziku. Učni cilji pisnega 

sporočanja so osredinjeni na osnovna načela pisanja v tujem jeziku ter odnose med 

glasovi in zapisom. Učenci zapisujejo kratke besede ali besedila v tujem jeziku ter se 

seznanjajo z razlikami in podobnostmi v zapisu tujega in maternega jezika (Učni načrt za 

tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 

 

Po priporočilih učnega načrta za tuji jezik (2013) naj bi poučevanje tujega jezika potekalo 

podobno kot pridobivanje prvega jezika, torej celostno in veččutno. Poučevanje torej 

poteka po odprtem didaktičnem konceptu, ki v nasprotju s tradicionalnim konceptom 

izkazuje večdimenzionalnost na kognitivnih, kulturnih, jezikovnih in vsebinskih 

področjih učenja. Pouk naj vključuje jezikovne in nejezikovne prvine ter pomaga učencu 

razvijati znanje o jezikovnih strukturah, prav tako pa naj pouk tujega jezika omogoča 

razvoj na čustveni, ustvarjalni, socialni in kognitivni ravni. Cilji v drugem in tretjem 

razredu so osredinjeni na razumevanje jezika, zato mora učitelj učencem ponuditi čim 

več možnosti za soočanje z jezikom, preden začnejo sami tvoriti sporočila v tujem jeziku. 

Učencu moramo zagotoviti tudi dovolj časa za tvorbo misli, idej in predlogov, preden 

začne tvoriti sporočilo v tujem jeziku. Pouk v drugem in tretjem razredu naj bo prilagojen 

učencem te starosti in njihovi kratkotrajni pozornosti. Učenci se v teh dveh razredih 

nahajajo na razvojni stopnji konkretno operativnega mišljenja, zato morajo biti dejavnosti 

podprte s konkretnimi primeri in okoliščinami. Pouk naj bo sestavljen iz krajših, igralnih 

dejavnosti in konkretnih gradiv. Upoštevati pa je potrebno tudi načelo tihe dobe, ki je 

značilna za mlajše učence, ko učenec morda razume več kot nam lahko v tistem trenutku 

sporoči, zato je potrebno spodbujati učenčeve miselne aktivnosti.  

2.3.1 Matematične vsebine v učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. razredu 

V Učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) so predstavljene različne vsebine 

nejezikovnih predmetov, ki se jih lahko vključi v pouk tujega jezika v drugem in tretjem 

razredu. Vsebine so predstavljene po predmetih in razredih.   

Spodaj so predstavljene matematične vsebine iz Učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. 

razredu (2013), ki jih lahko učitelj delno ali v celoti vključi v pouk angleščine.  
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Slika 3: Predlagane vsebine iz predmeta matematika za predmet tuji jezik (Učni načrt 

za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 11) 

Če primerjamo predlagane vsebine iz učnega načrta za tuji jezik, lahko ugotovimo, da so 

zajete skoraj vse vsebine iz učnega načrta za matematiko. V celoti sta izpuščena samo 

sklopa Matematični problemi in problemi z življenjskimi izkušnjami ter Transformacije. 

Učenci tako pri pouku tujega jezika v tretjem razredu pri sklopu geometrija in merjenje 

opredeljujejo položaj predmetov, se orientirajo v prostoru in na načrtih, prepoznavajo in 

opisujejo različne like in telesa ter skladnost med njimi ter razvijajo predstavo o času in 

denarju. V sklopu aritmetika in algebra štejejo, berejo, zapisujejo števila do 1000 in z 

njimi računajo ter utrjujejo poštevanko števil do 10. Prvič se pri tujem jeziku soočijo s 

sklopom racionalna števila in razvijajo predstavo o delih celote. Pri sklopu logika in jezik 

pa učenci razporejajo elemente po različnih kriterijih in množice prikažejo z različnimi 

prikazi. V sklopu obdelava podatkov podatke predstavijo z vrstičnim prikazom oziroma 

stolpci (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). 
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III. PRAKTIČNI DEL 

V sodobnem času se je pojavila vse večja potreba po učinkovitem povezovanju 

predmetov in znanj. Tudi Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) poudarja, da je 

osredinjenost na nejezikovne vsebine, vzporedno s poučevanjem jezikovnih vsebin 

najbolj primeren način za poučevanje tujega jezika. Takšen didaktični koncept podpirata 

tudi Evropska komisija in Svet Evrope (prav tam). Medpredmetno poučevanje je 

poudarjeno v vseh Učnih načrtih. Učence z medpredmetnim povezovanjem usposobimo 

za povezovanje znanj in na ta način razvijamo njihovo ustvarjalnost. Zato je eden od 

namenov in ciljev magistrske naloge oblikovati predlog modela, ki bi učinkovito 

povezoval vsebine različnih predmetov in pri tem upošteval priporočila učnega načrta in 

dosegal cilje vseh izbranih učnih predmetov.  

3. MODEL ZA POVEZOVANJE MATEMATIČNIH VSEBIN S 

POUKOM TUJEGA JEZIKA 

Teoretična izhodišča za oblikovani model povezovanja matematičnih vsebin s poukom 

tujega jezika so dimenzije VJIU koncepta in principi poučevanja matematike po Hejny-

ju. V izhodišču modela so cilji učnega načrta. Poudarjeni so tako cilji iz Učnega načrta 

za matematiko kot cilji iz Učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. razredu. Za zbrane cilje 

mora učitelj načrtovati uro tako, da upošteva medpredmetne povezave, torej učitelj 

povezuje različna znanja in vsebine izbranih predmetov in v učne ure vedno vključi 

kulturni vidik koncepta VJIU. Da pa je poučevanje po oblikovanem modelu za 

povezovanje matematičnih vsebin s poukom tujega jezika bolj kakovostno, mora učitelj 

upoštevati še naslednje elemente modela – to so različne reprezentacije, komunikacija in 

problemi.  

 

CILJI 

Izhodišča za načrtovanje učne enote so učni cilji. Učitelj mora upoštevati jezikovne in 

matematične cilje. Za lažje razločevanje in da se poudari cilje obeh predmetov, se v 

pripravah cilji pišejo ločeno. Za zbrane cilje nato učitelj medpredmetno poveže oba 

predmeta. Element medpredmetnega povezovanja je ključen pri oblikovanem modelu, saj 

povezuje različna znanja in z vključevanjem kulturnega vidika prispeva k razvoju 

osebnosti učencev. 

 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Ustrezno medpredmetno povezovanje in načrtovanje medpredmetnih povezav omogoča, 

da učitelj lahko doseže cilje kulikularne prenove. Medpredmetno povezovanje ne sme 

temeljiti samo na vsebinskih povezavah v vlogi motivacije, povezovanja predznanja z 

novim znanjem, temveč mora temeljiti na načrtovanih dejavnosti učencev, ki jim 
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omogočajo vseživljenjsko učenje. Z ustreznim medpredmetnim povezovanjem oz. 

načrtovanjem učitelj prepreči, da dejavnosti, ki so nujno potrebne za pridobivanje 

vseživljenjskega znanja, ne bi bile zanemarjene oz. jih ne bi dovolj pogosto izvajali, 

zaradi česar bi se zmanjšala kakovost doseganja ciljev kulikularne prenove (Bevc, 2005). 

Z medpredmetnim povezovanjem tujega jezika in matematike učenca bolj izpostavljamo 

tujemu jeziku, zato so dejavnosti za pridobivanje tujega jezika bolj pogosto izvajane.  

V oblikovanem modelu se medpredmetno povezujeta matematika in tuji jezik. Vsebina 

oblikovanega modela izhaja iz matematike, vendar se določene vsebine prepletajo tudi z 

drugimi predmetnimi področji kot je npr. spoznavanje okolja pri poučevanju orientacije 

in obravnavi denarja. Tudi VJIU izpostavlja, da je lahko vsebina splet različnih področij, 

ki so med seboj prepletena (Coyle, Hood in Marsh, 2010). 

Povezovanje znanj med seboj in z osebnimi izkušnjami, po besedah Hejny-ja (Hejny 

method, b. d.), učencem omogoča, da si podatke trajneje zapomnimo in lahko s 

sklepanjem pridemo do novega znanja. Z uporabo konkretnih izkušenj učitelj učencem 

omogoča, da povežejo že znane koncepte z novim znanjem in si na ta način podatke 

trajneje zapomnijo.  

Pri medpredmetnem povezovanju pa je pomembno, da učitelj upošteva tudi kulturni vidik 

poučevanja. Danes živimo v svetu, kjer učenci vse pogosteje srečujejo ljudi drugačnih 

kultur in zato potrebujejo medkulturne komunikacijske sposobnosti (Brumen, 2003). Z 

vključevanjem kulture v učni proces razvijamo samozavedanje in zavedanje o svetu okoli 

nas ter s tem razvijamo toleranco in razumevanje do sveta in drugih kultur. Včasih je 

komponenta kulture pri poučevanju po konceptu VJIU zanemarjena, čeprav predstavlja 

zelo pomemben del tega koncepta. Učitelj z uporabo avtentičnih materialov pri pouku 

lažje motivira učence za delo, saj učenci zaznavajo delovno okolje kot pristno in 

pomembno (Coyle, Hood in Marsh, 2010).  

Kultura se v oblikovanem modelu povezuje z izbrano matematično vsebino tako, da 

učitelj v pouk vključuje tudi elemente drugih kultur. V oblikovanem pristopu, ki temelji 

na modelu, je vedno vključen element britanske kulture, kot je na primer razlika v branju 

števil v Sloveniji in Angliji. Pri vsebini Liki in telesa so vključeni tudi elementi drugih 

kultur, s tem ko učenci povezujejo like in telesa z objekti, ki se nahajajo po vsem svetu. 

Učitelj torej pri vsaki vsebini vključi tudi elemente kulture in tako učencem pomaga tudi 

pri razvoju osebnosti, ki je pomembna točka Hejny-jevih načel poučevanja matematike. 

Ker je šola prostor, v katerem učenci preživijo ogromno časa, ima velik vpliv na mentalni 

in osebnostni razvoj učencev. Učenci se kot del skupnosti učijo sodelovati z drugimi in 

debatirati o svojih stališčih na spoštljiv način (Hejny method, b. d.).  

Da pa je element medpredmetnega povezovanja izveden kakovostno, mora učitelj 

upoštevati tudi ostale elemente modela – to so komunikacija, različne reprezentacije in 

problem.  
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KOMUNIKACIJA 

Beseda komunikacija izvira iz latinske besede »cummunis« in v prevodu pomeni, da 

imamo nekaj skupnega. Komunikacija torej predstavlja skupne izkušnje med ljudmi. Bolj 

natančno pa je smisel komuniciranja »sporazumevanje med ljudmi z izmenjavo sporočil«. 

(Tomić, 2003, str. 45). Komuniciramo lahko z besedami, govorico telesa in kvaliteto 

glasu. Komunikacija zajema ogromno različnih načinov, s katerimi ljudje oddajamo in 

sprejemamo sporočila in načine, kako sporočila sprejemamo in kaj z njimi želimo 

povedati (Tomić, 2003). 

 

VJIU, ki predstavlja teoretično izhodišče za oblikovanje modela, se uvršča med 

komunikacijske pristope poučevanja tujih jezikov. Jezik predstavlja kanal za 

komunikacijo in učenje ter razumevanje novih pojmov in struktur. Pri VJIU komunikacija 

presega samo poučevanje slovnice, vendar je istočasno ne zanemarja. Poudarek pri 

komunikaciji je učenje uporabe jezika in uporaba jezika za učenje izbranih vsebin. 

Smiselno je razlikovanje med učenjem jezika, kjer je poudarek na slovničnih strukturah 

in uporabo jezika, kjer je poudarek na komunikaciji in učnih zahtevah, ki jih ustvari okolje 

(Coyle, Hood in Marsh, 2010). VJIU je bolj osredinjen na uporabo jezika in integrira 

poučevanje vsebine in poučevanje jezika na ta način, da je poudarek na obeh (Coyle, 

Hood in Marsh, 2010). Jezik predstavlja pomembno sredstvo tudi pri razlagi različnih 

reprezentacij (Hodnik Čadež, 2003). Slednje moramo ustrezno uporabiti in razložiti 

njihovo uporabo, da lahko učenci oblikujejo miselne predstave in razumejo nove pojme, 

ki jih želimo predstaviti. 

 

Komunikacija torej predstavlja pomembno dimenzijo koncepta VJIU in je pomemben 

element tudi v oblikovanem modelu za povezovanje matematičnih vsebin s poukom 

tujega jezika. Del komunikacije predstavlja tudi interakcija med učenci in interakcija 

učitelja z učenci. Učenci se morajo počutiti varne, da lahko sodelujejo pri interakciji. 

Učitelj mora biti zato pazljiv, da ne zahteva popolnosti, vendar kljub temu, pazi, da 

učenec ne ponotranji nepravilnih slovničnih struktur (Brumen, 2003). Učitelj mora 

ustvariti primerno učno okolje, ki spodbuja izmenjavo idej, zamisli itd.   

 

Ključno je torej spodbujanje sodelovanja in organiziranje dela na način, ki spodbuja 

aktivnost učencev. Učitelj mora v pouk vključiti različne metode in oblike dela, ki 

spodbujajo sodelovanje med učenci. Tudi Hejny-jevi principi (Hejny method, b. d.) 

izpostavljajo sodelovanje med učenci, delo v paru, skupinah in tudi individualno. Učenci 

morajo imeti možnost deliti svoje rešitve nalog z razredom in razložiti, kako so prišli do 

nje. S tem ko učenci delijo svoje izkušnje s sošolci, razvijajo tudi strategije za reševanje 

problemov (Hejny method, b. d.). Učitelj mora torej načrtovati takšne naloge, ki 

omogočajo učencem, da v interakciji drug z drugim izgrajujejo znanje.  

 

Element komunikacije pripisuje pomembno vlogo učitelju, ki je po Hejny-jevih besedah 

(Hejny method, b. d.) v vlogi svetovalca. Učitelj mora organizirati delo, spodbujati 
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učence pri reševanju problemov in usmerjati učence pri diskusiji. Učitelj se mora 

osredotočati na učence in njihove rešitve. Pri tem je pomembno, kako se učitelj odzove 

na napake učencev. Učitelj ob napaki učenca, ne sme takoj posredovati pravilne rešitve, 

ampak mora vprašati ostale učence za mnenje. Na ta način se lahko razvije diskusija, 

skozi katero učenci analizirajo svoje delo in samostojno izgrajujejo znanje (Hejny 

method, b. d.). Učno okolje, ki vključuje povratno informacijo, pogovor o napredku 

učenca in okolje, ki omogoča, da učenec postavlja vprašanja in nanje odgovarja, je okolje, 

ki v ospredje postavlja pomenljivo interakcijo (Coyle, Hood in Marsh, 2010). 

 

V učnem pristopu, ki temelji na oblikovanem modelu, sem posebno pozornost namenila 

tudi jeziku, ki predstavlja kanal za komunikacijo in razumevanje novih pojmov. Učitelj 

mora prilagoditi poudarek poučevanja jezika na poučevanje jezikovnih struktur oz. na 

učenje jezika ali na uporabo jezika pri vsebini. Izziv pri VJIU, ki predstavlja teoretično 

osnovo za oblikovani model je, da morajo učenci za izražanje uporabljati ciljni jezik, v 

katerem se ne znajo tako dobro izražati, kot v maternem jeziku. Zato je pomembno, da 

pri poučevanju s konceptom VJIU posebno pozornost namenimo jeziku. Učitelj mora 

izpostaviti cilje vsebine in cilje jezika ter jih povezati med seboj. Grafični prikaz te 

povezave predstavlja Jezikovni trikotnik oz. triptih (angl. Language Triptych) (Coyle, 

Hood in Marsh, 2010). 

 

 
 

Slika 4: Jezikovni trikotnik (Coyle, Hood in Marsh, 2010, str. 36) 

Jezik učenja (language of learning) predstavlja analizo jezika, ki je potrebna za učence, 

da lahko razumejo osnovne pojme in spretnosti, ki so povezani s temo. Učitelji morajo 

biti torej osredinjeni na temo in razvoj jezika skozi to temo. Učenje jezika tako postane 

uporabno in namensko (Coyle, Hood in Marsh, 2010). 
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Jezik za učenje (language for learning) je osredinjen na tiste jezikovne strukture v jeziku, 

ki so potrebne, da lahko učinkovito delujemo v tujem jezikovnem okolju. Učenci 

potrebujejo strategije, ki jim omogočajo učinkovito uporabo tujega jezika. Naučiti se 

morajo uporabljati strategije za skupinsko delo, delo v paru, postavljanje vprašanj, 

debatiranje itd. v tujem jeziku. Učitelji morajo torej učence obogatiti s skladovnico 

jezikovnih vzorcev, ki učencem omogočajo uporabo jezika (Coyle, Hood in Marsh, 

2010). 

Jezik skozi učenje (language through learning) predstavlja jezik, ki ga ne moremo vedno 

predvideti vnaprej, vendar ga moramo načrtno razvijati. Jezik skozi učenje oz. učenje 

preko jezika omogoča učencem, da se učijo na globlji ravni. Pojavi se med učnim 

procesom, ko učenci pridobivajo novo znanje in s tem nov pomen (Coyle, Hood in Marsh, 

2010). 

V praktičnem pristopu, ki temelji na oblikovanem modelu, sem pri poučevanju naravnih 

števil in orientacije naredila poudarek na poučevanju jezikovnih struktur, ostale vsebine 

pa so bile osredinjene na uporabo jezika za razumevanje teh vsebin. Učitelj se sam odloči, 

čemu bo dal poudarek glede na cilje vsebine in cilje jezika.  

 

PROBLEM 

Pomemben element oblikovanega modela, ki nadgradi medpredmetno povezovanje, je 

tudi problem. Hejny izpostavlja, da morajo matematični problemi vsakemu učencu 

predstavljati izziv, ki ga je sposoben rešiti. Problemi morajo biti primerni razvojni stopnji 

učencev. Učitelj mora tudi paziti, da ne poenostavlja nalog, ker meni, da jih učenci ne bi 

bili sposobni rešiti, saj poenostavljanje nalog pa pri učencih lahko vzpodbudi dolgčas 

(Hejny method, b. d.).  

Cotič in Hodnik Čadež (2002) prav tako kot Hejny poudarjata vlogo učitelja pri 

poučevanju matematike. Reševanje problemov kot učna metoda po besedah avtoric 

postavlja učitelja v vlogo organizatorja matematičnih izzivov. Slednji morajo učencem 

omogočati pridobitev tako konceptualnega kot proceduralnega znanja ter hkrati 

predstavljati prijetno in koristno matematično izkušnjo. Element problem se torej 

povezuje z elementom komunikacija, saj izpostavlja vlogo učitelja pri reševanju 

problemov in pri preverjanju rešitev problemov.  

Tudi Polya (1976) izpostavlja, da mora učenec ne samo razumeti problem, ampak ga mora 

tudi želeti rešiti. To pomeni, da mora biti problem predstavljen privlačno in življenjsko, 

da motivira učenca za delo.  
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Matematični problem je sestavljen iz treh elementov (Cotič in Hodnik Čadež, 2002, str. 

11, 12): 

I. »Začetno stanje, v katerega je dana vsebina problema z ustreznimi podatki in 

informacijami, 

II. cilj, ki ga mora reševalec problema doseči, 

III. pot od začetnega stanja do cilja, ki jo mora reševalec poiskati, da reši problem.« 

Razlikovati pa moramo med problemom in problemom – vajo. Če reševalec pozna pot od 

začetnega stanja do cilja, oz. pozna strategijo reševanja problema, govorimo o problemu 

– vaji oz. rutinskemu problemu. Problem se od rutinskega problema razlikuje v tem, da 

reševalec nima vnaprej dane strategije reševanja ali algoritma, ki bi ga vodil k rešitvi. 

Zato lahko enaka situacija za nekoga predstavlja problem, za drugega pa samo rutinski 

problem oz. vajo (Cotič in Hodnik Čadež, 2002). 

Predstavitev razlik med problemom in problemom – vajo z diagramom:  

 

Slika 5:Problem in problem – vaja (Cotič in Hodnik Čadež, 2002, str. 12) 

Da bi bilo poučevanje matematičnih problemov bolj podobno realni situaciji, morajo 

problemi vsebovati (Cotič in Hodnih Čadež, 2002):  

- premalo ali preveč podatkov za rešitev, 

- več možnih rešitev, 

- več možnih poti reševanja problema, 

- nasprotujoče si podatke oz. probleme brez rešitev. 

Strmčnik izpostavlja tri reševalne modele, s katerimi se lahko lotimo problema: model 

poskusov in zmot, model hipnega »uvidenja« ali »aha« doživetja in strategija postopne 

analize problemske situacije (Strmčnik, 1992). 

Tretji model je najbolj značilen za šolske situacije, zato ga bom podrobneje prestavila. Za 

strategije postopne analize problemske situacije je značilno, da je potek reševanja 

problema dobro premišljen in načrtovan po analizi problemske situacije. Model sodi med 

analitične tehnike ustvarjalnega mišljenja in je primeren za reševanje problemov, pri 

katerih je v ospredju kombiniranje in povezovanje elementov (Strmčnik, 1992). 

Z vključevanjem problemov v učni proces, torej aktiviramo učenčevo ustvarjalnost ter 

kritično mišljenje ter mu omogočimo lažjo in trajnejšo zapomnitev novih konceptov in 

pojmov. V učni pristop, ki je oblikovan po modelu, sem vključevala probleme, ki so imeli 
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več možnih rešitev in več možnih poti do rešitve. Vsak vsebinski sklop je vseboval vsaj 

eno problemsko nalogo ali situacijo. Problemske situacije sem tudi ponazorila z 

različnimi reprezentacijami. Grafično reprezentacijo sem npr. uporabila pri poučevanju 

poštevanke, ko sem problemsko nalogo ponazorila s slikovnim gradivom – sliko konja, 

kopita in kmetije.   

 

RAZLIČNE REPREZENTACIJE 

Dejavnost reprezentiranja abstraktnih matematičnih pojmov je ključna pri poučevanju 

matematike, saj učencem omogoča razumevanje teh pojmov (Hodnik, 2015). Razlikovati 

pa je potrebno med notranjimi in zunanjimi reprezentacijami. Notranje reprezentacije so 

opredeljene kot miselne predstave in upodabljajo notranji svet izkušenj (Hodnik Čadež, 

2003). Notranje reprezentacije bi po Hejny-jevih načelih (Hejny method, b. d.) bile 

opredeljene kot matematične sheme. Te zahtevajo bolj splošno razumevanje pojmov in 

konceptov ter se razvijejo iz konkretnih izkušenj. Zunanje reprezentacije pa delimo na 

konkretne, grafične in simbolne reprezentacije. Pomembno je, da so učenci pri 

pridobivanju znanja z reprezentacijami aktivni in interpretirajo uporabo posameznih 

reprezentacij pri oblikovanju matematičnih pojmov (Hodnik Čadež, 2003). Pomembno je 

tudi, da učenci aktivno oblikujejo znanje, tako da povezujejo zunanje in notranje 

reprezentacije (Hodnik Čadež, 2006). S prehajanjem med različnimi zunanjimi 

reprezentacijami, ki učencem omogočajo zunanjo predstavitev matematične realnosti, 

učenec pokaže razumevanje matematičnega pojma. Z raziskovanjem različnih 

reprezentacij matematičnega pojma in spodbujanjem učenca, da išče povezave med temi 

reprezentacijami pri pouku matematike učitelj zagotovi, da je pouk bolj učinkovit 

(Hodnik, 2015). 

Element različnih reprezentacij je povezan tudi z elementom komunikacija, saj jezik 

»predstavlja medij, s pomočjo katerega posamezne reprezentacije razložimo, hkrati pa je 

tudi sam po sebi reprezentacijski sistem.« (Hodnik Čadež, 2003, str. 5) 

Chapman (2010, v Hodnik, 2015, str. 37) je vloge reprezentacij matematičnih pojmov 

opredelil: 

 »kot način mišljenja (interpretiranje reprezentiranega), 

 kot način zapisovanja, predstavljanja idej (reprezentiranje razmišljanja) in 

 kot sredstvo komunikacije (npr. razlagalna vloga).« 

V oblikovanem modelu so reprezentacije uporabljene kot sredstvo komunikacije, torej je 

izpostavljena razlagalna vloga reprezentacij. Uporaba konkretnega materiala pri pouku je 

eden od načinov  uporabe reprezentacij kot sredstva komunikacije. V učnem pristopu, ki 

temelji na oblikovanem modelu, sem pri poučevanju vseh izbranih vsebinskih sklopov 

uporabila različne vrste reprezentacij, med njimi tudi konkreten material (npr. model teles 

pri poučevanju geometrije, multiplication cups, itd.). Uporabila sem tudi grafične 

reprezentacije (npr. za ponazoritev problemov, orientacijo – uporaba zemljevida, itd.). 

Slednje v poučevanju predstavljajo neke vrste most med konkretnimi in simbolnimi 
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reprezentacijami (Hodnik Čadež, 2003). Prav tako so bile ves čas prisotne tudi simbolne 

reprezentacije. Matematični simboli, kot so števke od 0 do 9, znaki za računske operacije 

(+, -, ×, : ) in znaki za relacije (<, >, =), predstavljajo osrednje simbolne reprezentacije na 

razredni stopnji pri matematiki (Hodnik Čadež, 2003). V učnem pristopu, ki temelji na 

modelu, sem uporabila znake za računske operacije in znake za relacije.  

Hejny (Hejny method, b. d.) pri poučevanju prav tako izpostavlja konkretne življenjske 

izkušnje in pravi, da slednje omogočajo učencu, da z osebnimi izkušnjami preide v 

abstraktni svet matematike. Znanje, ki ga učenec izgrajuje sam, preko osebne izkušnje, je 

trajnejše od znanja, ki mu ga posreduje učitelj. Učenec preko lastnih izkušenj pride do 

pojma in to izkušnjo deli s sošolci. S tem si oblikuje matematične pojme in koncepte.  

Tudi Marjanovič Umek in Zupančič (2009) izpostavljata pomen izkušnje pri poučevanju. 

Pravita, da mora učenec z neposrednim upravljanjem predmetov pridobivati spontane in 

neposredne izkušnje o predmetih, imenovane fizične izkušnje. Tako kot Hejny sta avtorici 

zapisali, da morajo učenci predmete preučevati in ugotoviti, kako se spreminjajo in 

delujejo, da pridejo do novega znanja, ki ga je Piaget poimenoval logičnomatematična 

izkušnja. 

Priporočila v Učnem načrtu za matematiko (2011) prav tako izpostavljajo izkustvo in 

konkretne življenjske izkušnje. Konkretna ponazorila in različni didaktični pripomočki 

pripomorejo k boljši motivaciji in boljšemu razumevanju snovi. Poučevanje naj bi po 

priporočilih potekalo najprej preko izkustva materialnega sveta, ki mu sledi slikovna 

ponazoritev in nato simbolna oz. abstraktna raven razumevanja pojma ali problema. 

Učenci tretjega razreda so po Piagetovi teoriji na razvojni stopnji konkretno operativnega 

mišljenja. Njihovo mišljenje je logično in fleksibilno. Zmožni so upoštevati več strani 

istega problema, vendar za razumevanje potrebujejo konkretne ponazoritve (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009). Z lastnim izgrajevanjem znanja in deljenjem izkušenj s sošolci 

učenci razvijajo tudi strategije za reševanje problemov (Hejny method, b. d.). Problemi 

prav tako kot različne reprezentacije prestavljajo pomemben element modela, ki 

medpredmetno povezovanje naredi bolj kakovostno.  

 

Spodaj je shematično prikazan predlagani model za povezovanje matematičnih vsebin s 

poukom tujega jezika.  
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Slika 6: predlagani model za povezovanje matematičnih vsebin s poukom tujega jezika 

V nadaljevanju je podrobno predstavljen učni pristop, ki temelji na oblikovanem modelu. 

Pred vsako učno pripravo je zapisano, kako so elementi vključeni v učno pripravo, nato 

sledi priprava. Vsaki učni pripravi sem dodala tudi fotografije didaktičnih materialov, ki 

sem jih pri pouku uporabila. 

 

Elementi modela v prvi učni uri 

Vsebinski sklop Naravna števila do 1000 sem poučevala eno učno uro. V glavi priprave 

sem ločila cilje matematike in cilje tujega jezika, saj dejavnosti pri pouku izhajajo iz ciljev 

obeh predmetov. Za zbrane cilje sem izbrala različne dejavnosti, ki so medpredmetno 

povezovale matematiko in angleščino. Vsebina učne ure je bila matematična – Naravna 

števila do 1000, pouk pa je v celoti potekal v angleškem jeziku. Z dejavnostjo Reading 

numbers in English and Slovene sem vključila kulturni vidik medpredmetnega 

povezovanja. Z dejavnostmi Number with meaning, Guess my number in Ordering by 

size sem se osredinila na element komunikacije, konkretneje na poučevanje jezika za 

učenje, torej na uporabo jezika. Učenci so vadili različne jezikovne strukture. Prav tako 

sem v pripravo vključila sodelovanje med učenci, ko so učenci pri dejavnosti Ordering 

by size delali v paru in pri dejavnosti Guess my number hodili po razredu in drug drugega 
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spraševali, katero število imajo. Element različnih reprezentacij sem v pripravo vključila 

z uporabo stotičnega kvadrata, ki ponazarja števila do 100 in so ga učenci uporabili za 

lažje predstavljanje odnosa med števili. Z dejavnostjo Math problem sem v učno uro 

vključila element problem.  

Načrtovanje 1. učne ure 

 

PREDMET: 
TJA 

RAZRED: 3. UČITELJICA: Petra 
Mišmaš 

ČAS IZVEDBE: 9. maj 2018 

TEMATSKI 
SKLOP:  

Naravna števila 

UČNA 
VSEBINA:  

Naravna števila do 1000 

CILJI (VIZ 
CILJI): 

 •štejejo berejo števila do 1000 
 •uredijo po velikosti naravna števila do 1000 
 •nadaljujejo zaporedja števil 

JEZIKOVNI 
CILJI:  

 •usvajajo spretnosti slušnega in 
vidnega razločevanja (poslušanje 
z gledanjem)  
 •razumejo pogosto rabljeno 
besedišče v skladu s predlaganimi 
vsebinami; 
•se nebesedno in besedno 
odzivajo 

•uporabljajo besedišče z obravnavanih 
vsebinskih področij in osnovne 
jezikovne vzorce; 
•se usposabljajo za govorno 
sporazumevanje in sporočanje 
(govorijo, poimenujejo, naštevajo ob 
videu) 

OBLIKE DELA:  
UČNE 
METODE:  

Frontalno delo, individualno delo 
 
Pogovor, razlaga, delo s konkretnim materialom 

UČNI PRIPO-
MOČKI:  

Računalnik, stotični kvadrat, žoga, listi s številkami 

JEZIKOVNE 
STRUKTURE 
IN 
BESEDIŠČE: 

Does my number have one/two/three digits? 
Is it before ________? 
Is it after _______? 
Is it the number between _______ and _______? 
One hundred, two hundred, three hundred … thousand, digit 

VIRI IN  
LITERATURA: 

UČNI načrt. (2013) Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. 
Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike 
Slovenije za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_TJ_2._in_3._razred_OS.pdf (13. 4. 2018) 
UČNI načrt. (2011) Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike Slovenije za 
Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_matematika.pdf  (13. 4. 2018) 
Song: https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA (13. 4. 2018) 
Stotični kvadrat: https://www.pinterest.ca/pin/461970874257389235/  
(13. 4. 2018) 

POTEK UČNE 
URE:  
DEJAVNOSTI  

Song (numbers to 100) 
Listen to the song and sing along. 
 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://www.pinterest.ca/pin/461970874257389235/
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Number with meaning 
Say a number that means something to you. For example: I choose number 
2, because I have 2 brothers. Or I choose number 4, because I have 4 cats. 
 
Digits 
I explain the word digit: Number 1 has one digit, number 21 has two digits 
and number 100 has 3 digits.  
I write all the numbers on the board and circle the digits while explaining.  
 
Guess my number  
Every student gets a number written on a piece of paper and put on their 
back. Student don’t know the number, so he/she asks questions:  
Does my number have one/two/three digits? 
Is it before ________? 
Is it after _______? 
Is it the number between _______ and _______? 
 
Song (numbers 100–1000) 
Listen to the song and name the numbers.  
Then I write the number 1000 on the board: 
1000 one thousand 
 
Ordering by size 
Students read their number and say for example: I am number __24__, I am 
BEFORE    _ 50   and AFTER _10   . I demonstrate this couple of times and 
project a hundred square on the board for scaffolding. 
 
Math problem 
How many numbers have 2 digits? (90)                                                                                               
I project the hundred square on the board for scaffolding.  
 
Reading numbers in English and Slovene 
I write a number on a board and ask students to read it.                                                            
31  thirty-one 
Then I ask a student to read the number in Slovene. When he reads it, I 
show the directions in which the number is read. And then I translate it to 
English.                  
 31  one-and-thirty 
Then I say: We read numbers differently in Slovenia, than they do in 
England.  
 
Sequences 
I start a sequence and then I throw a ball to a student and he continues the 
sequences.  
10, 20, 30 … 
24, 23, 22 … 
300, 400, 500 … 
88, 89, 90 … 
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Priloga: 

1) Stotični kvadrat 

 

 

Slika 7: Stotični kvadrat 
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Elementi modela v drugi učni uri 

Vsebinski sklop Orientacija sem poučevala v dveh učnih urah. V prvi učni uri tega sklopa 

sem se osredinila na poučevanje predlogov, ki so jih učenci potrebovali za opis položaja 

predmetov v prostoru in na orientacijo na papirju. Tako kor pri prvi pripravi sem tudi tu 

cilje v glavi priprave razdelila na matematične cilje in cilje tujega jezika. Učenje 

predlogov je bilo osredinjeno na poučevanje tujega jezika, ki sem ga medpredmetno 

povezala z matematiko, tako da sem v učno uro vključila opis položaja predmeta v 

prostoru in orientacijo na listu papirja. Element komunikacije je v tej učni uri z 

dejavnostjo Game poudarjal učenje jezika. Učenci so delali v paru, torej so sodelovali 

med seboj in so vadili jezikovne strukture My (animal) is hiding (preposition) the (object). 

V pripravi sem uporabila tudi element različnih reprezentacij, ko so učenci pri dejavnosti 

Where is my pencil? morali premikati položaj svinčnika glede na mizo in oblikovati 

jezikovne strukture Where is my pencil? It's (preposition) the table. Pri prvi dejavnosti 

My cat likes to hide in boxes sem reprezentacijo s položajem mačke glede na škatlo, 

uporabila v razlagalni funkciji, da sem učencem predstavila vsak predlog posebej. V učno 

uro sem vključila tudi problem z dejavnostjo Problem. Tudi pri tej dejavnosti sem 

uporabila reprezentacijo (grafično)za predstavitev problema. Grafično reprezentacijo sem 

uporabila tudi pri dejavnosti Orientation on the paper, ko so učenci sledili navodilom in 

risali predmete na list in se pri tem orientirali.  

Načrtovanje 2. učne ure 

PREDMET: 
TJA 

RAZRED: 3. UČITELJICA: Petra 
Mišmaš 

ČAS IZVEDBE: 14. maj 2018 

TEMATSKI 
SKLOP:  

Živalski svet 

UČNA 
VSEBINA:  

Predlogi  

CILJI (VIZ 
CILJI): 

 •opišejo položaj predmetov v prostoru in na ravnini ter se pri opisu 
natančno izražajo 
 •orientirajo se na ravnini (na listu papirja) 

JEZIKOVNI 
CILJI:  

 •usvajajo spretnosti slušnega in 
vidnega razločevanja (poslušanje 
z gledanjem)  
•razvijajo zvočno občutljivost in 
prepoznavajo ter preizkušajo 
značilnosti jezika 
•razumejo pogosto rabljeno 
besedišče v skladu s predlaganimi 
vsebinami; 
•se nebesedno in besedno 
odzivajo 

•uporabljajo besedišče z obravnavanih 
vsebinskih področij in osnovne 
jezikovne vzorce; 
•se usposabljajo za govorno 
sporazumevanje in sporočanje 
(poimenujejo, naštevajo ob slikah, 
predmetih) 

OBLIKE DELA:  
UČNE 
METODE:  

Frontalno delo, individulano delo, delo v paru 
 
Pogovor, razlaga, pozorno poslušanje, delo s konkretnim materialom 

UČNI PRIPO-
MOČKI:  

Računalnik, škatla, mačka (igrača), knjiga My cat likes to hide in boxes  
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JEZIKOVNE 
STRUKTURE 
IN  
 
 
BESEDIŠČE: 

Where is the cat? The cat is ________ (on, under, behind, in, in front of, 
between). 
My ______ (animal) is hiding ______ (preposition) a/an ________ (object). 
Where is my pencil? It’s ________ (on, under, behind, in, in front of, 
between) the __________ (table, chair, pencil case …).  
on, under, behind, in, in front of, between, left, right 

VIRI IN  
LITERATURA:  

UČNI načrt. (2013) Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. 
Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike 
Slovenije za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_TJ_2._in_3._razred_OS.pdf (13. 4. 2018) 
UČNI načrt. (2011) Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike Slovenije 
za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_matematika.pdf  (13. 4. 2018) 
Zgodba:https://www.storyjumper.com/book/index/52471025/5ab95a8db5
454#page/11  (22. 4. 2018) 
Pencil case: https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/school-pencil-
case-stationery-set-isolated-490338802 (4. 5. 2018) 
Pencil: https://drawingninja.com/show/clip-art-image-of-pencil.asp  
(4. 5. 2018) 
Rubber: http://all-free-download.com/free-icon/eraser-clip-art.html  
(4. 5. 2018)  
Notebook: https://www.canstockphoto.com.br/apartamento-simples-
caderno-desenho-37397302.html (4. 5. 2018) 
Song: 
https://www.youtube.com/watch?v=gRbwFq9665k&t=0s&list=PLf9u4CB0e
ZoX0 
mxvzEAM8bXtN9HVB50CB&index=12 (4. 5. 2018) 

POTEK UČNE 
URE:  
DEJAVNOSTI  

My cat likes to hide in boxes 
I read the book. I show all the places named in the book on the map. Then I 
take a box and show where the cat could hide as well-under, on, in front of, 
behind and between boxes.  
 
Game 
You will work in pairs. Throw a dice and read the sheet. For example: if you 
throw 3, you get a dog and then you throw 2 and you get on and then you 
throw 6 and you get a bag. Then you make a sentence: My dog is hiding on 
the bag. If you get between, throw the dice twice for the row number 3. 
 
Left/right  
Watch the video and repeat. 
 
Problem 
I read the exercise to the student and project it on the board.  
The rubber is between the pencil and the notebook. The notebook is 
between the pencil case and the rubber. Put them in the right order.  
 
 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
https://www.storyjumper.com/book/index/52471025/5ab95a8db5454#page/11  (22
https://www.storyjumper.com/book/index/52471025/5ab95a8db5454#page/11  (22
https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/school-pencil-case-stationery-set-isolated-490338802
https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/school-pencil-case-stationery-set-isolated-490338802
https://drawingninja.com/show/clip-art-image-of-pencil.asp
http://all-free-download.com/free-icon/eraser-clip-art.html
https://www.canstockphoto.com.br/apartamento-simples-caderno-desenho-37397302.html
https://www.canstockphoto.com.br/apartamento-simples-caderno-desenho-37397302.html
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Where is my pencil? 
You will work in pair. One of you will take a pencil and put it somewhere, 
for example under the table. Then you will ask: Where is my pencil? The 
other student answers: It’s under the table. Take turns asking questions. 
 
Orientation on the paper 
I draw a girl, a sun, a tree, a butterfly, a cloud and a bird on the board, so 
the students have an idea how to quickly draw this thigs. Then I say: Open 
your notebooks. Listen and draw. 
After that I give instructions: 
Draw the sun up and left. 
Draw the tree down and right. 
Draw the girl to the left. 
Draw the butterfly between the girl and the tree. 
Draw the cloud up and right. 
Draw the bird under the cloud. 

 

Priloga: 

1) Didaktična igra 

 

Slika 8: Primer učne igre za utrjevanje predlogov 
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2) Matematični problem 

 

Slika 9: Zapis problema na drsnici 
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Elementi modela v tretji učni uri 

Druga ura vsebinskega sklopa Orientacija je bila osredinjena na branje načrta učilnice in 

orientiranje na njem ter spoznavanju glavnih smeri neba. V glavi priprave sem ponovno 

ločila cilje matematike in cilje tujega jezika. V nadaljevanju sem izhajala iz ciljev, ko sem 

medpredmetno povezovala tuji jezik in matematiko. Vsebina učne ure je bila matematična 

– Orientacija. Slednjo sem povezala z angleščino, saj je celotna učna ura potekala v tujem 

jeziku in s predmetom spoznavanje okolja, saj so učenci spoznali glavne smeri neba – cilj 

spoznavanja okolja. Na začetku učne ure sem se osredinila tudi na predznanje učencev 

pri angleščini z dejavnostma Head, shoulder, knees and toes in Simon says. Učenci so 

ponovili dele telesa in razumevanje ukazov oz. navodil za gibanje. Pri dejavnosti Simon 

says sem vpeljala tudi dva nova pojma back in forward, ki so ju učenci potrebovali 

kasneje pri orientaciji na matrici in zemljevidu. Z dejavnostjo Driving a car in England 

and Slovene sem vključila tudi kulturni vidik medpredmetnega povezovanja. V učno uro 

sem vključila tudi element različni reprezentacij. Pri dejavnosti Compass sem uporabila 

grafično reprezentacijo kompasa, da sem učencem predstavila smeri neba. Tudi 

dejavnosti Matrix, Treasure map in Fox race, so vsebovale različne reprezentacije. Pri 

dejavnosti Matrix sem najprej uporabila konkretno reprezentacijo orientacije na matrici. 

Učenci so morali dajati navodila za gibanje po matrici in tem navodilom tudi izmenično 

slediti. Pri dejavnosti Fox raca pa sem uporabila grafično reprezentacijo, za sledenje 

navodilom gibanja oz. premikanja po pikah na listu papirja. Tudi dejavnost Treasure map 

je vsebovala grafično reprezentacijo – zemljevid učilnice. Z dejavnostjo Matrix sem v 

učno uro vključila tudi element problem. Učenci so morali slediti navodilom za gibanje 

in na koncu ugotoviti, na kateri številki so pristali (matrica je bila oštevilčena), torej so 

morali biti zelo pozorni na pot, ki so jo naredili. V učno uro sem z dejavnostma Matrix in 

Treasure map vključila tudi element komunikacije, saj sem z delom v skupini spodbujala 

sodelovanje med učenci. Slednji so pri dejavnosti Marix tudi vadili jezikovne strukture 

Go (number) steps (cardinal directions). Pri dejavnosti Compass pa so učenci vadili jezik 

za učenje vsebine, ko so spoznali poimenovanja za smeri neba. 

Načrtovanje 3. učne ure 

PREDMET: 
TJA 

RAZRED: 3. UČITELJICA: Petra 
Mišmaš 

ČAS IZVEDBE: 14. maj 2018 

TEMATSKI 
SKLOP:  

Gremo po svetu 

UČNA 
VSEBINA:  

Orientacija  

CILJI (VIZ 
CILJI): 

 •berejo različne načrte (npr.: učilnice, šolske okolice), se orientirajo po njih 
in oblikujejo navodilo za gibanje po prostoru 
 •poznajo glavne smeri neba (vzhod, zahod, sever, jug) 

JEZIKOVNI 
CILJI:  

 •usvajajo spretnosti slušnega in 
vidnega razločevanja 
(poslušanje z gledanjem)  

•uporabljajo besedišče z obravnavanih 
vsebinskih področij in osnovne jezikovne 
vzorce; 
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•razvijajo zvočno občutljivost in 
prepoznavajo ter preizkušajo 
značilnosti jezika 
•razumejo pogosto rabljeno 
besedišče v skladu s 
predlaganimi vsebinami; 
•se nebesedno in besedno 
odzivajo 

•se usposabljajo za govorno 
sporazumevanje in sporočanje 
(poimenujejo, naštevajo ob slikah, 
predmetih) 

UČNI PRIPO-
MOČKI:  

Računalnik, zemljevid učilnice, kompas , cekini, delovni list (fox race), lepilni 
trak, matrica 

JEZIKOVNE 
STRUKTURE 
IN 
BESEDIŠČE: 

Go ______ (number) steps _______ (south, east, west, north). 
 
 
North, south, west, east  

VIRI IN  
LITERATURA: 

UČNI načrt. (2013) Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. 
Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike 
Slovenije za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_TJ_2._in_3._razred_OS.pdf (13. 4. 2018) 
UČNI načrt. (2011) Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike Slovenije za 
Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_matematika.pdf  (13. 4. 2018) 
Song: https://www.youtube.com/watch?v=f2I81_BFb-s (10. 5. 2018) 

POTEK UČNE 
URE: 
DEJAVNOSTI  

Head, shoulder, knees and toes (repeat the body parts) 
Repeat after me.  
 
Simon says  
Students stand up (they have to have enough room to move around). I face 
the board the same as the students. I say: listen and repeat after me.  
Commands: 
Go back. (we take 3 steps back) 
Go forward. (we take 3 steps forward) 
      (We repeat that a couple of times.) 
Now only the students. 
Go back. (students take 3 steps back) 
Go forward. (students take 3 steps forward) 
… 
After this I demonstrate the activity Simon says before we start. 
Instructions for actions: 
Simon says: Put your hands up.  
Simon says: Look down. 
Simon says: Put your left leg up. 
Put your shoulders up. 
Touch your left knee. 
Simon says: Sit down. 
Stand up. 
Simon says: Stand up. 
Simon says: Step back. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f2I81_BFb-s
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Simon says: Touch your left neighbor. 
Kiss your right elbow. 
Simon says: jump forward. 
 
Driving a car in England and Slovene 
I put my hands up and pretend I’m driving a car. I ask the students to do the 
same. Then I explain to them that in England they drive cars on the left side 
of the road and in Slovenia we drive on the right side of the road. Then I tell 
them: I will say a country, for example England and you have to go to the 
left side of the “road” (the tape on the floor). When I say Slovenia you have 
to go to the right side of the “road”.  
 
Song  
Listen to the song.                                                        
 
Compass 
I show the picture of a compass to the children and I explain that north is 
always on the top, south is below and east is on the right and west in on the 
left side.  
… 
I divide students in 3 groups. Two groups play matrix and one does a 
treasure map activity. After 5 minutes they switch. All groups do all 
activities.  
 
Matrix 
I make a big square with small squares inside that have numbers written on, 
from 1 to 25. Students give each other instructions on how to move. For 
example: Go four steps EAST. Go two steps SOUTH. Go one step WEST. The 
other student is blindfolded and has to guess the number he/she is on. They 
always start at one. 
 
Treasure map 
Follow the map to a treasure. Start at the dot. Count your steps. At the end 
you will find a key that will open your treasure.  
 
Fox race  
I give students a worksheet and I project the worksheet on the board. I 
explain that they have to start at arrow and follow the dots. Then we read 
the instructions together.  
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Priloge: 

1) Kompas:                                                                       

 

Slika 10: Kompas 

2) Fox race: 

 

Slika 11: Učni list Fox race 
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3) Matrica  

0  

Slika 12: Matrica za utrjevanje orientacije 

4) Ključi 

 

Slika 13: Ključi za dejavnost Treasure map 
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5) Zaklad  

 

Slika 14: Škatle s skritim zakladom 

 

6) Zemljevid učilnice      

 

Slika 15: Zemljevid učilnice 
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Elementi modela v četrti učni uri 

Četrto uro sem poučevala dele celote. Cilje, iz katerih izhaja medpredmetno povezovanje, 

sem v glavi priprave ločila na matematične in cilje tujega jezika, da sem se lahko pri 

poučevanju osredotočila na cilje obeh predmetov. Vsebina te učne ure je bila matematična 

– Deli celote, ki pa sem jo celotno učno uro poučevala v tujem jeziku. Z dejavnostjo Food 

and fractions sem povezala tudi predznanje angleščine o hrani s poučevanjem delov 

celote. Pri tem sem uporabila konkretne reprezentacije (hrano, ki sem jo razrezala na 

enake koščke). Pri dejavnosti Handouts sem uporabila grafične reprezentacije delov 

celote, ki so jih učenci poimenovali in zapisali na izroček. Element različne reprezentacije 

sem pri dejavnosti Make a whole povezala z elementom komunikacije, saj so učenci s 

konkretnim materialom iz delov krožnika sestavljali celoto in so delali v skupinah, torej 

sem spodbudila sodelovanje med učenci. Z dejavnostjo Flag sem vključila kulturni vidik 

medpredmetnega povezovanja, saj so učenci spoznali Britansko zastavo in jo razdelili na 

dele celote. Vključila sem tudi element problem – dejavnost Drawing a figure. Element 

komunikacije sem osredinila na uporaba jezika za učenje izbranih vsebin, torej 

poimenovanja delov celote. Ta element sem povezala tudi z elementom različne 

reprezentacije pri dejavnosti Name the fraction, ko so učenci morali poimenovati grafično 

reprezentacijo delov celote.  

Načrtovanje 4. učne ure 

PREDMET: 
TJA 

RAZRED: 3. UČITELJICA: Petra 
Mišmaš 

ČAS IZVEDBE: 16. maj 2018 

TEMATSKI 
SKLOP:  

Racionalna števila 

UČNA 
VSEBINA:  

Deli celote  

CILJI (VIZ 
CILJI): 

• prepoznajo celoto in dele celote na modelu in sliki, 
• delijo celoto na enake dele (na modelu in sliki) 
• poimenujejo del celote in ga zapišejo v obliki ulomka (npr. četrtina, ¼;  
polovica, ½) 

JEZIKOVNI 
CILJI:  

 •usvajajo spretnosti slušnega in 
vidnega razločevanja (poslušanje 
z gledanjem)  
•razumejo pogosto rabljeno 
besedišče v skladu s predlaganimi 
vsebinami; 
•se nebesedno in besedno 
odzivajo 

•uporabljajo besedišče z obravnavanih 
vsebinskih področij in osnovne 
jezikovne vzorce; 
•se usposabljajo za govorno 
sporazumevanje in sporočanje 
(poimenujejo, naštevajo ob slikah, 
predmetih) 

OBLIKE DELA:  
 
UČNE 
METODE:  

 Frontalno delo, individualno delo, delo v skupinah 
 
Pogovor, razlaga, delo s konkretnim materialom 

UČNI PRIPO-
MOČKI:  

Računalnik, podlaga za risanje figure, modeli delov celote (deli krožničkov), 
sadje, čokolada, nož, deska 
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JEZIKOVNE 
STRUKTURE 
IN BESEDIŠČE: 

 
 
One half, one fourth, one third, one eight, a whole, fractions 

VIRI IN  
LITERATURA:  

UČNI načrt. (2013) Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. 
Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike 
Slovenije za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_TJ_2._in_3._razred_OS.pdf (13. 4. 2018) 
UČNI načrt. (2011) Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike Slovenije 
za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_matematika.pdf  (13. 4. 2018) 

POTEK UČNE 
URE:  
DEJAVNOSTI  

Food and fractions 
I cut the apple, strawberry, chocolate in half and then in fourths. I ask 
students how can I cut the chocolate in 3 pieces that are the same size. 
(1/3)  
 
Handouts  
I give students handouts and together we name fractions and write them 
down. 
 
Make a whole 
You will work in groups of 3. Every group will get a model of a half, fourth 
and eighth. Make a whole. How many different ways can you make a 
whole? 
 
Flag 
How can we divide British flag in half’s and fourths?  
Drawing a figure 
I give students the grid. They have to draw a figure by coloring the squares 
within the grid. Then I say: Build a figure (human or bear) that is: 
one quarter green and 
one third red (differentiation). 
You decide how many squares you will use for your figure. 
When they finish their figure, they have to present it to the class. 
 
Name the fraction 
I show fractions and students name them.  

 

  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
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Priloge: 

1) Britanska zastava 

 

Slika 16: Britanska zastava 

2) Podlaga za risanje figure 

 

Slika 17: Podloga za risanje figure 
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Elementi modela v peti učni uri 

Peto uro sem poučevala vsebino Poštevanka. V glavi priprave sem cilje razdelila na 

matematične cilje in cilje tujega jezika in iz teh ciljev je izhajalo medpredmetno 

povezovanje matematike in angleščine. Celotno vsebino, ki je matematična, sem 

poučevala v tujem jeziku. Na začetku ure sem se z dejavnostjo Sequences osredinila na 

nadaljevanje zaporedij in tako smo z učenci ponovi števila. V učno uro sem vključila tudi 

kulturni vidik medpredmetnega povezovanja z dejavnostjo Rhymes. Učenci so spoznali, 

da se v Angliji lahko učijo poštevanko z rimami, v Sloveniji pa to ni možno oz. ni pogosto. 

Dejavnost Equation je vsebovala element komunikacije, saj so učenci spoznali, kako 

poimenujejo enačbo, torej je bil poudarek na jeziku. Ta element sem vključila tudi z 

dejavnostma Multiplication cups in Bingo. S slednjima dejavnostma sem spodbudila 

sodelovanje med učenci. Pri dejavnosti Multiplication cups so delali v paru, pri dejavnosti 

Bingo pa v skupini. Pri dejavnosti Multiplication cups sem povezala element 

komunikacije z elementom različnih reprezentacij, saj so učenci uporabljali konkreten 

material – lončke za vadbo poštevanke in oblikovanje enačbe, ki so jo morali prebrati v 

angleščini. S to reprezentacijo so učenci vadili poštevanko in utrjevali besedi times, 

equals, ki so se ju to uro naučili, torej je bil poudarek elementa komunikacije na učenju 

uporabe jezika. Element različnih reprezentacij sem povezala tudi z elementom problem, 

z dejavnostjo Farmer's problem. Učenci so s pomočjo grafične reprezentacije rešili dani 

problem.  

Načrtovanje 5. učne ure 

PREDMET: 
TJA 

RAZRED: 3. UČITELJICA: Petra 
Mišmaš 

ČAS IZVEDBE: 16. maj 2018 

TEMATSKI 
SKLOP:  

Računske operacije 

UČNA 
VSEBINA:  

Poštevanka 

CILJI (VIZ 
CILJI): 

•usvojijo do avtomatizma zmnožke (produkte) v obsegu 10 x 10 
(poštevanka), 
•uporabljajo računske operacije pri reševanju problemov, 

JEZIKOVNI 
CILJI:  

•usvajajo spretnosti slušnega in 
vidnega razločevanja (poslušanje 
z gledanjem)  
•razvijajo zvočno občutljivost in 
prepoznavajo ter preizkušajo 
značilnosti jezika 
•razumejo pogosto rabljeno 
besedišče v skladu s predlaganimi 
vsebinami; 
•se nebesedno in besedno 
odzivajo 

•uporabljajo besedišče z obravnavanih 
vsebinskih področij in osnovne 
jezikovne vzorce; 
•se usposabljajo za govorno 
sporazumevanje in sporočanje 
(poimenujejo) 

OBLIKE DELA:  
UČNE 
METODE:  

 Frontalno delo, individualno delo, delo v paru, delo v skupini 
 
Pogovor, razlaga, pozorno poslušanje, delo s konkretnim materialom 
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UČNI PRIPO-
MOČKI:  

Računalnik, žoga, lončki (multiplicatin cups), delovni listi (bingo sheets), 
računi na listkih 

JEZIKOVNE 
STRUKTURE  
IN  
BESEDIŠČE: 

_______ times ________ equals _________ (for example: 5 times 5 equals 
25) 
 
Times, equals, equation, numbers, rhymes 

VIRI IN  
LITERATURA:  

UČNI načrt. (2013) Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. 
Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike 
Slovenije za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_TJ_2._in_3._razred_OS.pdf (4. 5. 2018) 
UČNI načrt. (2011) Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike Slovenije 
za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_matematika.pdf  (4. 5. 2018) 
Song: https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA (4. 5. 2018) 
Horse: 
http://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Animals/Horse_Clipart/
TN_galloping-horse-clipart-126.jpg (4. 5. 2018) 
Hoofs: http://cliparts.co/cliparts/8cz/KAa/8czKAajqi.png (4. 5. 2018) 
Farm: 
https://img.clipartfest.com/32e20d8cabef38fd108934b023c2c4ef_farm20c
lipart-picture-of-a-farm-clipart_1481-1181.jpeg (4. 5. 2018) 
Rhymes: https://www.pinterest.com/pin/179369997640787344/  
(4. 5. 2018) 

POTEK UČNE 
URE:  
DEJAVNOSTI  

Number song 
Listen and sing along. 
 
Sequences 
I start the sequences and then pass the ball to a student to continue a 
sequence.  
Examples of the sequences: 
10, 20, 30 … 
88, 89, 90 … 
2, 4, 6 … 
36, 35, 34 … 
 
Equation 
I write an equation on the board and read it out loud to students. I 
emphasis words times and equals.  
 
Multiplication cups 
I divide students into pairs. Each pair gets a multiplication cup. One student 
sets the equation and the other one reads it and calculates it. 
 
Bingo 
I divide students in groups of four. Every group gets a cup with an equation 
and students in groups take turns reading it. All the students fill the bingo 
sheet with numbers I dictate: 25, 21, 4, 32, 63, 40, 9, 20, 7, 12, 18, 72, 10, 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
http://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Animals/Horse_Clipart/TN_galloping-horse-clipart-126.jpg
http://classroomclipart.com/images/gallery/Clipart/Animals/Horse_Clipart/TN_galloping-horse-clipart-126.jpg
http://cliparts.co/cliparts/8cz/KAa/8czKAajqi.png
https://img.clipartfest.com/32e20d8cabef38fd108934b023c2c4ef_farm20clipart-picture-of-a-farm-clipart_1481-1181.jpeg
https://img.clipartfest.com/32e20d8cabef38fd108934b023c2c4ef_farm20clipart-picture-of-a-farm-clipart_1481-1181.jpeg
https://www.pinterest.com/pin/179369997640787344/
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27, 30, 8, 81, 15, 56. After the first student reads the equation out loud, 
everyone find the result in the table and strike it out. Students take turns 
reading equations that are written on a piece of paper and are put in the 
cup. The first student that strikes out all the numbers in his or her table, 
wins. 
 
“Farmer’s problem” 
I read the problem to the students and tell them to solve it. 
We went on a farm. There were 4 horses in a barn. The farmer had to put 
hoofs on their legs. How many hoofs did the farmer need?  
 
Rhymes 
I read the rhymes and students repeat them after me. 
I love candy. Can I have more? 9 x 6 = 54 
There is a monkey in a tree, 9 x 7 = 63 
One Little Pig made a house of sticks, 7 x 8 = 56. 
All the kids stood in a line, 3 x 3 = 9. 
7 and 5 went for a drive. Who’s in the back seat? It’s 35. 
… 
Can you make a multiplication rhyme in Slovene? (Children see that it is not 
common and easy to make multiplication rhymes in Slovene.) 

 

Priloge: 

1) Bingo 

   

   

   

Slika 18: Kartica za bingo 

  



49 
 
 

2) Računi: 

5 × 5 =  

7 × 3 =  

2 × 2 =  

8 × 4 =  

9 × 7 =  

10 × 4 =  

9 × 9 =  

3 × 4 =  

6 × 3 =  

8 × 9 =  

2 × 5 =  

9 × 3 =  

5 × 6 =  

4 × 2 =  

4 × 5 = 

1 × 7 = 

5 × 3 =  

8 × 7 = 

8 × 5 = 

3 × 3 =  

 

Slika 19: Računi za bingo 

3) Slike za »Farmer's problem«: 

 

Slika 20: Konj (slikovno ponazorilo za lažje razumevanje besedilne naloge) 

 

Slika 21: Kopita (slikovno ponazorilo za lažje razumevanje besedilne naloge) 
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Slika 22: Kmetija (slikovno ponazorilo za lažje razumevanje besedilne naloge) 

4) Multiplication cups: 

 

Slika 23: Multiplication cup 

5) Slike za rime: 

 

Slika 24: Primeri drsnic za dejavnost Rhymes 
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Elementi modela v šesti in sedmi učni uri 

Vsebinski sklop Liki in telesa sem poučevala v dveh zaporednih urah, zato sem naredila 

samo eno pripravo. Obe učni uri sta potekali v tujem jeziku, torej sem povezala 

matematično vsebino s tujim jezikom. Cilji so bili tako kot v vseh ostalih pripravah ločeni 

na matematične in angleške. Kulturni vidik medpredmetnega povezovanja sem vključila 

z dejavnostjo Shapes around the world. Učenci so iskali like v slikah objektov iz celega 

sveta. Pri poučevanju sem uporabila tudi element različne reprezentacije. Pri dejavnosti 

Shapes and movement sem s konkretnimi gibi predstavila vsak lik posebej. Tudi 

dejavnost I spy with my little eye je vsebovala konkretne reprezentacije, saj so učenci 

iskali like v konkretnih predmetih, ki se nahajajo v učilnici. Konkretne reprezentacije sem 

uporabila tudi pri dejavnostih Objects and shapes, Solids and traces, Feel the solid in Toys 

and solids. Pri dejavnosti Shapes and solids pa sem uporabila grafično reprezentacijo 

likov in teles. Element različnih reprezentacij sem z dejavnostjo Objects and shapes 

povezala tudi z elementom komunikacija, saj so morali učenci poimenovati telesa v 

povezavi s predmeti. Pri tej dejavnosti sem se osredinila na vadenje jezikovnih struktur 

The (object) looks like (solid). Z dejavnostjo Solids and traces pa sem povezala element 

komunikacije z elementom problem. Učenci so delali v skupini, torej sem spodbujala 

sodelovanje med njimi. Učenci  so morali povezati sledi teles s telesom, ki je pustilo 

določeno sled. 

Načrtovanje 6. in 7. učne ure 

PREDMET: 
TJA 

RAZRED: 3. UČITELJICA: Petra 
Mišmaš 

ČAS IZVEDBE: 23. maj 2018 

TEMATSKI 
SKLOP:  

Geometrija 

UČNA 
VSEBINA:  

Liki in telesa 

CILJI (VIZ 
CILJI): 

• prepoznajo in poimenujejo geometrijska telesa, 
• prepoznajo in poimenujejo geometrijske like. 

JEZIKOVNI 
CILJI:  

 •usvajajo spretnosti slušnega in 
vidnega razločevanja (poslušanje 
z gledanjem)  
•razumejo pogosto rabljeno 
besedišče v skladu s predlaganimi 
vsebinami; 
•se nebesedno in besedno 
odzivajo 

•uporabljajo besedišče z obravnavanih 
vsebinskih področij in osnovne 
jezikovne vzorce; 
•se usposabljajo za govorno 
sporazumevanje in sporočanje 
(poimenujejo ob slikah, predmetih) 

OBLIKE DELA:  
UČNE 
METODE:  

Frontalno delo, individualno delo, delo v skupinah 
 
Pogovor, razlaga, delo s konkretnim materialom 

UČNI PRIPO-
MOČKI:  

Računalnik, modeli teles, moka, pladnji, igrače, slike teles in likov 

JEZIKOVNE 
STRUKTURE 
IN BESEDIŠČE: 

The _______ (object) looks like a _______ (shape). 
Triangle, rectangle, circle, square, cylinder, sphere, cuboid, cube, cone, 
shapes, solids 
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VIRI IN  
LITERATURA:  

UČNI načrt. (2013) Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. 
Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike 
Slovenije za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_TJ_2._in_3._razred_OS.pdf (13. 4. 2018) 
UČNI načrt. (2011) Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike Slovenije 
za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_matematika.pdf  (13. 4. 2018) 
Slika Aldar HQ: https://www.dreamstime.com/editorial-image-aldar-hq-
modern-architecture-abu-dhabi-yas-island-image45854475 (13. 4. 2018) 
Slika piramid: https://www.sciencealert.com/archaeologist-secret-why-the-
great-pyramid-of-giza-is-aligned-so-perfectly-fall-equinox (13. 4. 2018) 
Slika Big Bena: http://classonline.org.uk/blog/item/brexit-update-
parliaments-back-in-session (13. 4. 2018) 
Slika Big Bena 2: http://www.strangehistory.net/2017/04/10/big-ben-
superstitions/ (13. 4. 2018) 
Slika Panteona: http://www.skr.de/rom-
reisen/sehenswuerdigkeiten/pantheon/  
(13. 4. 2018) 
Slika stolpa v Pisi: http://www.rometransfer.eu/es/tours/firenze-pisa/  
(13. 4. 2018) 
Slika cerkve v Koloradu: https://prezi.com/loeyi3blzx1o/geometric-shapes-
around-the-world/ (13. 4. 2018) 
Slika Slavoloka: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Triumphal_arch#/media/File:Arc_by_night,_
Paris_27_June_2012.jpg (13. 4. 2018) 
Slika nebotičnika: http://www.politikis.si/2013/02/ljubljanski-neboticnik-
bo-v-cetrtek-star-80-let/ (13. 4. 2018) 
Slika Aljaževega stolpa: http://www.tic-podnanos.si/dogodek/na-triglav-s-
pd-podanos-2017/ (13. 4. 2018) 
Shapes song: https://www.youtube.com/watch?v=XU3PsRNNypc  
(13. 4. 2018) 
Solids song: 
https://www.youtube.com/watch?v=guNdJ5MtX1A&t=0s&list=PLf9u4CB0e
ZoX0mxvzEAM8bXtN9HVB50CB&index=19 (13. 4. 2018) 

POTEK UČNE 
URE:  
DEJAVNOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Song: shapes 
Listen to the song and sing along.  
 
Shapes and movements 
I show the movements for each shape and students repeat after me. Listen 
and look carefully. I demonstrate each shape with clapping.  
 
I spy with my little eye 
We will play a game: I spy with my little eye. I will look around the 
classroom and say for example I spy with my little eye something   in the 
shape of a circle. You tell what am I looking at. (A clock.) 
 
 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
https://www.dreamstime.com/editorial-image-aldar-hq-modern-architecture-abu-dhabi-yas-island-image45854475
https://www.dreamstime.com/editorial-image-aldar-hq-modern-architecture-abu-dhabi-yas-island-image45854475
https://www.sciencealert.com/archaeologist-secret-why-the-great-pyramid-of-giza-is-aligned-so-perfectly-fall-equinox
https://www.sciencealert.com/archaeologist-secret-why-the-great-pyramid-of-giza-is-aligned-so-perfectly-fall-equinox
http://classonline.org.uk/blog/item/brexit-update-parliaments-back-in-session
http://classonline.org.uk/blog/item/brexit-update-parliaments-back-in-session
http://www.strangehistory.net/2017/04/10/big-ben-superstitions/
http://www.strangehistory.net/2017/04/10/big-ben-superstitions/
http://www.skr.de/rom-reisen/sehenswuerdigkeiten/pantheon/
http://www.skr.de/rom-reisen/sehenswuerdigkeiten/pantheon/
http://www.rometransfer.eu/es/tours/firenze-pisa/
https://prezi.com/loeyi3blzx1o/geometric-shapes-around-the-world/
https://prezi.com/loeyi3blzx1o/geometric-shapes-around-the-world/
https://en.wikipedia.org/wiki/Triumphal_arch#/media/File:Arc_by_night,_Paris_27_June_2012.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Triumphal_arch#/media/File:Arc_by_night,_Paris_27_June_2012.jpg
http://www.politikis.si/2013/02/ljubljanski-neboticnik-bo-v-cetrtek-star-80-let/
http://www.politikis.si/2013/02/ljubljanski-neboticnik-bo-v-cetrtek-star-80-let/
http://www.tic-podnanos.si/dogodek/na-triglav-s-pd-podanos-2017/
http://www.tic-podnanos.si/dogodek/na-triglav-s-pd-podanos-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=XU3PsRNNypc
https://www.youtube.com/watch?v=guNdJ5MtX1A&t=0s&list=PLf9u4CB0eZoX0mxvzEAM8bXtN9HVB50CB&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=guNdJ5MtX1A&t=0s&list=PLf9u4CB0eZoX0mxvzEAM8bXtN9HVB50CB&index=19
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2. ura 

Shapes around the world (slikovni material je v prilogi 3) 
I show pictures of different buildings, objects, etc. that are known around 
the world and students name the shapes they see in this buildings, objects, 
etc.  
Examples: 
Pyramids in Egypt  (one side)  triangle 
Pantheon in Rome  triangle 
Tetrahedral Church in Colorado  triangle 
Aldar headquarters building in Abu Dhabi  circle 
The Arc de Triomphe in Paris  rectangle 
Nebotičnik in Ljubljana  rectangle  
Big Ben in England (around the watch)  square 
 
How many shapes? 
How many different shapes can you find in this picture of Big Ben?  (picture 
3)  
 
Song: solids (3D shapes) 
Listen to the song.  
 
Objects and shapes (3D) 
I bring different objects from home and put them on the table. Students 
name the objects based on the shapes. For example: The ball looks like a 
sphere. The dice looks like a cube. The book looks like a cuboid. The can 
looks like a cylinder. A party hat looks like a cone.  
 

 
Shapes and solids 
I divide the board in half. On the left side I write down shapes and on the 
right side I write down solids. Then I ask the students to put the pictures of 
shapes and solids on the correct side and name their shape/solid.  
 
Solids and traces 
I divide students in 3 groups. Every group gets a tray with flour on it and 
traces of different solids. They have to guess what trace belongs to a 
certain solid.  
 
After all the groups connect traces to solids I ask students to make 
traces/footprints on their own.  
 
Feel the solid 
I ask students to sit in a circle. I sit in the middle and I have a bag with solids 
in it. I ask one student to come and feel the solid in the bag and try to guess 
what solid is it. After that I ask another student to do the same until all 
solids are out of the bag.  
Toys and solids 
I put all the solids around me in the circle and take another bag with toys 
inside. I ask one student to take one object out of the bag and put it to 
correct solid.  
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Priloge: 

1) Liki in gibanje: 

Pravokotnik – plosk po vsakem kolenu in dva tleska s prsti visoko nad glavo. 

Kvadrat – ploska po vsakem kolenu in dva tleska s prsti v višini prsnega koša. 

Krog – zaokroženje z rokami in en plosk na koncu. 

Trikotnik – plosk enkrat po levem, enkrat po desnem kolenu in enkrat z obema rokama 

v višini prsnega koša. 

 

2) Sledi likov: 

 

Slika 25: Sledi likov v moki 
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Elementi modela v osmi učni uri 

Osmo uro sem povezala matematične cilje, ki se nanašajo na vsebino Denar (učenci 

berejo zapisane denarne vrednosti v decimalnem zapisu, učenci se navajajo na uporabo 

denarnih enot v vsakdanjem življenju) s ciljem spoznavanje okolja, ki pravi, da učenci 

spoznajo tržnico in cilji tujega jezika. Celotna učna ura je potekala v angleščini. Cilji so 

bili v glavi priprave deljeni na cilje tujega jezika in cilje vsebinskih predmetov – 

matematika in spoznavanja okolja. Tako sem poudarila cilje jezika in vsebine. Kulturni 

vidik medpredmetnega povezovanja sem vključila z dejavnostjo Euros to pounds, pri 

katero so učenci spoznali britansko denarno valuto in pretvarjali evre v funte. Z 

dejavnostjo Market sem povezala element komunikacije in element različnih 

reprezentacij. Učenci so vadili pogovor v angleškem jeziku z vnaprej pripravljenimi 

vprašanji in stavki. V ospredju te dejavnosti je bila torej uporaba jezika. S to dejavnostjo 

sem med učenci spodbudila sodelovanje. Na tržnici so učenci uporabili različne 

reprezentacije. Uporabljali so model denarja, modele teles in šolske potrebščine ter 

časopise in revije. Vse to so konkretne reprezentacije. Za pomoč pri dejavnosti Shopping 

list sem uporabila tudi grafične reprezentacije predmetov, ki so jih učenci lahko kupovali. 

Učenci so z dejavnostjo Market medpredmetno povezovali pridobljena matematična 

znanja, ki so jih pridobili pri predhodnih urah, s tujim jezikom. Vključila sem tudi element 

problem z dejavnostjo Problem. Pri tej dejavnosti sem prav tako uporabila grafično 

reprezentacijo – risbo peresnice. Ko so učenci rešili problem, so z matematičnimi simboli 

tudi zapisali račun.  

Načrtovanje 8. učne ure 

PREDMET: 
TJA 

RAZRED: 3. UČITELJICA: Petra 
Mišmaš 

ČAS IZVEDBE: 28. maj 2018 

TEMATSKI 
SKLOP:  

Merjenje 

UČNA 
VSEBINA:  

Denar  

CILJI (VIZ 
CILJI): 

• berejo zapisane denarne vrednosti (ceno) v decimalnem zapisu 
• se navajajo na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju 
• učenci spoznajo tržnico in se preizkusijo v vlogi prodajalca in kupca 

JEZIKOVNI 
CILJI:  

 razvijajo osnovne strategije 
poslušanja in slušnega 
razumevanja (razumevanje 
navodil, jezik razreda, 
razumevanje glavnih idej itn.);  

 razumejo pogosto rabljeno 
besedišče v skladu s predlaganimi 
vsebinami;  

 razumejo pogosto rabljene 
jezikovne strukture in 
sporazumevalne funkcije 
(pozdravi ipd.);  
•se nebesedno in besedno 
odzivajo 

•uporabljajo besedišče z obravnavanih 
vsebinskih področij in osnovne 
jezikovne vzorce; 
•se usposabljajo za govorno 
sporazumevanje in sporočanje 
(govorijo, poimenujejo, naštevajo ob 
slikah, predmetih) 

 se preizkušajo v spontanem 
sporazumevanju v tujem jeziku 

 uporabljajo tuji jezik v novih 
okoliščinah in okolju 
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OBLIKE DELA:  
UČNE 
METODE:  

 Frontalno delo, individualno delo, delo v skupinah 
 
Pogovor, delo s konkretnim materialom 

UČNI PRIPO-
MOČKI:  

Računalnik, sadje, liki, časopis, šolski pripomočki, denar (natisnjeni bankovci 
in čokoladni kovanci), škatla za denar (blagajna) 

JEZIKOVNE 
STRUKTURE 
IN BESEDIŠČE: 

How much is this ______ (object)? 
I would like a/an ______ (object), please.  
Apple, pear, strawberries, sphere, cone, cube, cuboid, cylinder, rubber, 
pencil case, pencil, notebook, newspaper  ponovitev 
Money, euro, cent, market, pound  usvajanje 

VIRI IN  
LITERATURA:  

UČNI načrt. (2013) Program osnovna šola. Tuji jezik v 2. in 3. razredu. 
Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike 
Slovenije za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_TJ_2._in_3._razred_OS.pdf (25.  5. 2018) 
UČNI načrt. (2011) Program osnovna šola. Matematika. Ljubljana: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike Slovenije 
za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_matematika.pdf  (25.  5. 2018) 
UČNI načrt. (2011) Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. Ljubljana: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport. Zavod Republike Slovenije 
za Šolstvo. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf (25.  5. 2018) 

POTEK UČNE 
URE:  
DEJAVNOSTI  

Sequences (repetition) 
I start a sequence and then I throw a ball to a student and he/she continues 
the sequences.  
10, 20, 30 … 
24, 23, 22 … 
500, 600, 700 … 
78, 79, 80 … 
 
Present the market 
I tell students that today we are going to buy and sell on the market. There 
are 4 main stations: on the North is a food station, on the East is a 
newspaper station, on the South is a shape station and on the West is a 
school supplies station. Another station to convert money is near the 
computer.  
I explain to students that in England they have different money than in 
Slovenia. We have euros and in England they have pounds. I also show a 
picture of a pound on a computer.  
 
Shopping list 
First students make a shopping list. Every student writes down 3 things 
he/she wants to buy. I show them my shopping list. On the board I project 
pictures and names of all the objects that are available to help students 
make their shopping list. 
 
 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_matematika.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf
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Problem 
I ask students: If you have only 5 €, how many pencil cases that cost 2 € can 
you buy? 
 
Market 
Then I ask 4 students to go to these stations and they will sell objects. 
Other students buy objects. Every student gets money (euro, cent) and has 
to calculate how much he can buy with it or how much are for example 3 
apples (multiplication). 
At every station students have to say:  
Hello. 
How much is this ______ (object)? 
I would like one/two/three ______ (object), please.  
Thank you. 
 
Euros to pounds 
After students buy their objects they go to the computer and they convert 
euros into pounds.  
 
Money and decimal point 
I write down 1,5 € and ask student how would they read this. If nobody can 
read this, I read this number to students. Then I write down 2,3 € and ask 
students to read this number.  
1,5 €  one point five euros 

 

Priloge: 

1) Primer nakupovalnega seznama 

 

Slika 26: Primer nakupovalnega seznama 
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2) Primeri predmetov, ki so jih učenci lahko kupovali 

 

 

Slika 27: Drsnica s primeri predmetov, ki so jih učenci lahko kupovali 
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IV. EMPIRIČNI DEL 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Kljub dolgi tradiciji poučevanja in učenja tujega jezika v slovenskem prostoru, se je 

sistematično uvajanje zgodnjega poučevanja tujega jezika začelo šele pred desetimi leti, 

leta 2008 (Pevec Semec in Pižorn, 2010). Še danes pa se v praksi pojavljajo dileme  o 

tem, kako naj bi potekal pouk.  

V Sloveniji VJIU nima dolge tradicije v praksi, vendar pa so Jazbec, Lipavic Oštir, 

Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec Semec in Šečerov (2010) zbrali nekaj primerov poučevanja 

po tem konceptu. Izvedli so se v Sloveniji in so povezovali tuj jezik z nejezikovnimi 

vsebinami, kot so glasba, matematika, spoznavanje okolja idr. V vseh didaktičnih enotah 

je izpostavljeno, da če učiteljica govori v tujem jeziku, s tem učencem omogoča večjo 

izpostavljenost ciljnemu jeziku in jim omogoča uspešen razvoj jezikovnih sposobnosti 

(prav tam). 

Poleg oblikovanja modela za vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine, ki bi 

pripomogel k večjemu medpredmetnemu povezovanju in večji izpostavitvi tujemu jeziku, 

je namen te magistrske naloge tudi v praksi preizkusiti oblikovani model.. Kot primer 

praktične izpeljave pristopa, ki temelji na modelu, je bilo izvedenih 9 ur pouka v 3. 

razredu, in sicer so vse ure potekale v tujem jeziku – angleščini. Obravnavane so bile 

izbrane matematične vsebine, ki so predlagane v Učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. 

razredu.  

4.1 Cilji raziskave 

Cilja raziskovalnega magistrskega dela sta: 

Oblikovati model  poučevanja matematičnih vsebin v tujem jeziku po konceptu VJIU, ki 

temelji na medpredmetnem povezovanju in vključuje sodobne pristope k poučevanju 

matematike po Hejny-ju. Pri pripravi in oblikovanju modela je upoštevana strokovna 

literatura in priporočila učnega načrta. 

Preizkusiti in evalvirati učni pristop, ki izhaja iz oblikovanega modela, na predlaganih 

matematičnih vsebinah za 3. razred pri pouku tujega jezika. Glavno vodilo raziskave je 

evalvirati učni pristop z vidika doseganja učnih ciljev, aktivnosti učencev pri pouku, 

povezovanja znanj in vključevanja ključnih dimenzij koncepta VJIU pri pouku. 

4.2 Raziskovalni pristop in raziskovalna metoda 

V raziskavi je kot raziskovalni pristop uporabljeno akcijsko raziskovanje. Slednje je 

oblika raziskave, ki učiteljem omogoča, da v svojo prakso vnašajo spremembe, evalvirajo 

svoje delo in se strokovno izpopolnjujejo. Je zelo prožna oblika raziskovanja, ki na vseh 

ravneh raziskave dopušča uporabo kvalitativnih in kvantitativnih postopkov (Vogrinc, 

Valenčič Zuljan in Krek, 2007). Lewinov model akcijskega raziskovanja je predstavljen 
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kot niz korakov v spirali in vsak korak vsebuje načrtovanje, akcijo in evalvacijo. Pred 

začetkom raziskovanja je potrebno predvideti načine spremljanja in beleženja učinkov za 

vsak korak raziskave (Cerar, 1990). Evalvacija pri akcijskem raziskovanju je sprotna in 

končna. S sprotno evalvacijo presojamo kakovost pedagoškega dela in uvajamo 

spremembe v prakso, medtem ko nam končna evalvacija pomaga sprejeti odločitve o 

raziskovalnem procesu kot celoti (Vogrinc, Valenčič Zuljan in Krek,  2007). 

V tej akcijski raziskavi je bila uporabljena kavzalna neeksperimentalna metoda 

raziskovanja. 

4.3 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 15 učencev (7 deklet in 8 dečkov), ki so v šolskem letu 

2017/18 obiskovali 3. razred v osnovni šoli na Dolenjskem. Za sodelovanje učencev v 

raziskavi in uporabo pridobljenih ugotovitev sem pridobila soglasja staršev in vseh 

sodelujočih učencev.  

4.4 Postopki obdelave podatkov 

Izvedla sem akcijsko raziskovanje, za katerega je značilna sprotna in končna evalvacija 

poteka dela. Vsako učno uro sem najprej načrtovala in pri tem upoštevala oblikovani 

model poučevanja matematičnih vsebin v tujem jeziku. Po vsaki učni uri sem izvedla 

sprotno evalvacijo s pomočjo opazovalnih kategorij. Ugotovitve sem upoštevala pri 

načrtovanju naslednje učne ure in vsako učno uro ustrezno prilagodila ugotovitvam 

evalvacije. Na koncu poučevanja sem izvedla končni preizkus znanja (priloga št. 2). S 

pomočjo sprotnih evalvacij in rezultatov končnega preizkusa znanja sem na koncu 

raziskovalnega postopka opravila skupno evalvacijo celotnega postopka. 

Za namen raziskave sem oblikovala opazovalni list, ki je zasnovan na podlagi Hejnyjevih 

12 načel pouka in dimenzijah konceptualnega okvira VJIU po Coylu, Hoodu in Marshu. 

Opazovalni list vsebuje naslednjih 6 kategorij, ki združujejo Hejnyjeva načela in področja 

VJIU:  

 doseganje učnih ciljev (matematični cilji in cilji tujega jezika),  

 povezovanje znanj (povezovanje znanj matematike in angleščine, povezovanje s 

predznanjem, z izkušnjami učencev),  

 vključevanje dimenzij konceptualnega okvira VJIU (kulture, vsebine, kognicije in 

komunikacije),  

 učiteljeva vloga (odziv na napake, vodenje učencev, načrtovanje dejavnosti, 

komunikacija)  

 aktivnost učencev (sodelovanje med učenci, primernost dejavnosti razvojni 

stopnji učencev, motiviranost učencev za delo, izkustveno učenje) in  

 ostala opažanja.  

Kategorije se povezujejo tudi z oblikovanim modelom za poučevanja matematičnih 

vsebin v tujem jeziku. Kategorija povezovanje znanj vključuje element medpredmetnega 
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povezovanja, osrednji element oblikovanega modela. Naslednja kategorija vključevanje 

dimenzij konceptualnega okvira VJIU se prav tako povezuje z elementom 

medpredmetnega povezovanja in izpostavlja kulturni vidik tega elementa pri poučevanju. 

V to kategorijo spada tudi element problem, ki zagotavlja, da dimenzija kognicije v 

konceptu VJIU vključuje tudi višje kognitivne funkcije. Dimenzija učiteljeva vloga 

vključuje element komunikacije in element različnih reprezentacij. Element 

komunikacije učitelju omogoča, da se sam odloči, kateri vidik komunikacije bo pri 

posamezni uri poudaril – ali je to učenje jezika ali uporaba jezika za učenje vsebine. 

Element različnih reprezentacij pa poudarja razlagalno funkcijo reprezentacij ter 

vključuje konkretne, grafične in simbolne reprezentacije. Vključevanje določenih 

reprezentacij je odvisno od učitelja in vsebine, ki jo poučuje. Kategorija aktivnost učencev 

prav tako vključuje elemente komunikacije in različne reprezentacije. V tej kategoriji je 

pri elementu komunikacije poudarek na spodbujanju sodelovanja. Element reprezentacije 

pa se navezuje na uporabo reprezentacij pri delu v paru in skupini ter uporabo 

reprezentacij za prikaz rešitev nalog.  

Kategorije predstavljajo le smernice za evalviranje učnih ur in so zato zastavljene široko 

in tako omogočajo opazovanje tudi nepričakovanih opažanj. S pomočjo tega 

opazovalnega lista sem izvedla sprotno in končno evalvacijo učnega pristopa.   

Vseh 9 načrtovanih ur sem izvedla v maju 2018 v tretjem razredu. Po vsaki uri je sledila 

evalvacija učne ure z učiteljico, ki je bila pri vseh učnih urah prisotna v vlogi opazovalca. 

Evalvacija je potekala tako, da sva se z učiteljico pogovorili o učni uri in primerjali najina 

opažanja ter iskali načine, kako bi lahko učno uro še izboljšala. Na koncu vsake ure sem 

tudi preverila, koliko so se učenci že naučili.  

Vsa opažanja sem zapisala v opazovalni list, ki je vseboval že vnaprej pripravljene 

opazovalne kategorije. Opažanja sem nato uredila in osmislila učni proces ter ugotovitve 

upoštevala pri naslednji uri, tako da sem pri načrtovanju ure dejavnosti po potrebi 

prilagodila. 

Po vseh izvedenih učnih urah sem pisno evalvirala pridobljena opažanja in vključila tudi 

argumente učiteljice, ki je bila ves čas prisotna na učnih urah kot opazovalka. Pri 

evalvaciji sem se zanašala na opazovalne kategorije, ki so bile oblikovane za namen te 

raziskave. Na koncu sem s pomočjo sprotnih evalvacij in rezultatov končnega 

ocenjevanja znanja evalvirala učni pristop kot celoto.  
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

5.1 Načrtovanje in evalvacija učnih ur 

Pri načrtovanju učnih ur sem upoštevala oblikovani model za povezovanje matematičnih 

vsebin s poukom tujega jezika. V učne ure sem vključila vse elemente modela, ki je 

podrobno predstavljen v praktičnem delu. Z vključevanjem vseh elementov modela v 

poučevanje sem zagotovila kvalitetno povezovanje nejezikovne vsebine in jezikovnega 

predmeta.  

 

Slika 28: Predlagani model za povezovanje matematičnih vsebin s poukom tujega jezika 

Po vsaki uri je bila glede na opazovalne kategorije iz opazovalnega lista narejena tudi 

evalvacija učne ure. Povzetki evalvacije so zapisani po opisu vsake učne ure. Kategorije 

opazovalnega lista sem smiselno povzela in jih vključila v besedilo evalvacije 

posameznih ur.  

 

Opis prve učne ure: Naravna števila do 1000 

Najprej smo z učenci s pesmijo ponovili števila do 100. Sledila je dejavnost, s katero so 

učenci predstavili svoje število, ki jim nekaj pomeni. Le ena učenka je imela pri tem 
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težave, ker je pozabila, kako se v angleškem jeziku reče družina. Učenko sem zato 

spodbudila, da pove pomen v slovenščini in nato prevedla stavek v angleščino. En učenec 

pa je imel pri tej dejavnosti težave z branjem števila 98, saj ga je začel brati iz  desne proti 

levi, kot to počenemo v Sloveniji. To sem izkoristila, da sem učencem razložila razliko 

med branjem števil v Sloveniji in Angliji in tako v učno uro vključila kulturni vidik 

medpredmetnega povezovanja. Z naslednjo dejavnostjo sem učencem na primerih 

razložila pomen besede digits. Ta dejavnost je bila osnova za naslednjo dejavnost, pri 

kateri so učenci ugibali števila drug drugega. Vsak učenec je dobil list papirja, na katerem 

je bilo napisano število. Učenec števila ni videl, ker sem mu listek s številom pritrdila na 

hrbet. Pred začetkom dejavnosti sem na primeru pokazala, kakšna vprašanja morajo 

učenci postavljati, da bodo ugotovili, katero število imajo napisano na listku. Učenci so 

nato hodili po razredu in z vnaprej pripravljenimi vprašanji ugotavljali, katero število 

imajo. Delo sem spremljala in učencem, ki so imeli težave, pomagala pri postavljanju 

vprašanj. Tisti učenci, ki so prej zaključili, so dobili novo število. Sledilo je učenje števil 

do 1000. Učenci so angleška poimenovanja za stotice spoznali preko pesmi. Pesem sem 

predvajala večkrat in učence spodbudila, da so pri drugem poslušanju peli zraven. Sledila 

je dejavnost, pri kateri so učenci števila urejali po velikosti in vadili uporabo besed before 

in after. Za pomoč sem na tablo projicirala stotični kvadrat. Nato sem učencem predstavila 

matematični problem: Koliko števil od 1 do 100 ima 2 števki? Za pomoč pri reševanju 

problema je bil na tablo še vedno projiciran stotični kvadrat. Nekateri učenci so takoj 

odgovorili, da je rešitev 99. Te učence sem prosila, da razložijo kako so prišli do rešitve 

in da ta števila pokažejo na stotičnem kvadratu. Učenci so ugotovili, da so se zmotili in s 

pomočjo stotičnega kvadrata prišli do pravilne rešitve. Na koncu smo z učenci števila do 

tisoč ponovili z nadaljevanjem zaporedij števil. Sama sem začela zaporedje, nato pa sem 

podala žogo učencu, ki je nadaljeval zaporedje. Na ta način sem poskrbela, da so bili vsi 

učenci pripravljeni, saj nihče ni vedel, kdaj bo na vrsti.  

EVALVACIJA Naravna števila do 1000 

POVEZOVANJE ZNANJ  

Prva učna ura je bila za učence zanimiva in drugačna, saj učenci niso vajeni, da se pri 

pouku angleščine učijo matematično snov celo učno uro. Večina učencev (12 učencev od 

15) je izpostavila, da jim je bila ura všeč, še posebej petje pesmi in dejavnost, kjer so 

morali nadaljevati zaporedja, saj smo si podajali žogo, da smo določili, kdo nadaljuje 

zaporedje. V učni uri sem ustrezno povezala matematično vsebino Naravna števila do 

1000 s tujim jezikom. Celotna ura je potekala v tujem jeziku. Vključila sem matematične 

naloge, kot so urejanje števil po velikosti, nadaljevanje zaporedja in določanje števil glede 

na ostala števila.  

VKLJUČEVANJE DIMENZIJ KONCEPTUALNEGA OKVIRA VJIU  

Učno uro sem medpredmetno povezala tako, da sem matematično vsebino učila v 

angleščini in pri tem sproti omogočala učencem, da usvajajo tuj jezik. Kulturno dimenzijo 

koncepta VJIU sem vpeljala z dejavnostjo Reading numbers in English and Slovene. To 
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dejavnost sem prilagodila in jo izvedla že na začetku ure, ko je imel učenec težave z 

branjem števila 98 in je število začel brati z  desne proti  levi , kot to počenemo v Sloveniji. 

Takrat sem učencem razložila razliko branja števil na primeru števila 98 in poudarila, da 

v angleščini števila beremo iz  leve proti  desni, tako da sem pod število narisala puščico, 

ko sem brala število. V učno uro sem vključila tudi problem, ko so učenci morali 

ugotoviti, koliko števil od 1 do 100 ima dve števki. Učenci so si pri tej nalogi pomagali s 

stotičnim kvadratom. Najprej so odgovorili, da je takšnih števil 99, zato sem jih prosila, 

če lahko razložijo, kako so razmišljali oz. pokažejo na stotičnem kvadratu ta števila. 

Takrat so ugotovili, da je takšnih števil manj in povedali pravilni odgovor, to je 90. 

Vključila sem tudi dimenzijo komunikacije, ki predstavlja pomemben del oblikovanega 

modela. V učni uri sem z dejavnostmi Guess my number in Ordering by size dala 

poudarek na poučevanje jezikovnih struktur oz. na učenje jezika. V uro sem vključila 

poimenovanje števil v angleščini in stavčne strukture kot so vprašanja: Is it 

before_______? Is it after _______? Does my number have one/two/three digits? itd. 

Učenci so spoznali nove besede: digit, before, after in poimenovanje stotic v angleščini 

ter število 1000.  

UČITELJEVA VLOGA  

Pri načrtovanju ure sem se torej z dejavnostmi Guess my number in Ordering by size 

osredinila na učenje jezika preko matematične vsebine. Naslednjič bi pri načrtovanju  

učne ure dejavnost Ordering by size načrtovala pred Guess my number, da bi učenci bolje 

osvojili besedi after in before in bi jim bila potem dejavnost Guess my number lažja. 

Drugače menim, da sem izbrala ustrezne dejavnosti glede na razvojno stopnjo učencev in 

sem vključila tudi grafično reprezentacijo – stotični kvadrat, oz. scaffolding, da so učenci 

lažje izvedli dejavnosti. Stotični kvadrat sem uporabila tudi pri reševanju problema, da so 

ga učenci lažje rešili in so si pomagali z grafično reprezentacijo. Pri načrtovanju ure sem 

pazila, da sem vključevala takšne oblike dela in dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje 

učencev.  

AKTIVNOST UČENCEV  

Učenci so bili med uro zelo aktivni. Pri dejavnosti Ordering by size so sodelovali v paru. 

Dejavnost Guess my number pa je spodbudila sodelovanje vseh učencev med seboj, saj 

je vsak učenec moral hoditi po razredu in ostale sošolce spraševati po svojem številu. Na 

ta način so učenci vadili jezikovne strukture. Učenci so predstavili tudi svoje število, ki 

jim nekaj pomeni in tako sem v uro vključila njihove izkušnje. Pri tej nalogi je imela 

težave samo ena učenka, ker ni znala razložiti pomena svojega števila, saj je pozabila, 

kako se v angleškem jeziku reče družina. Učenko sem zato spodbudila, da pove pomen v 

slovenščini in nato prevedla stavek v angleščino.  

DOSEGANJE UČNIH CILJEV  

Doseženi so bili predvsem cilji tujega jezika, kot so uporabljanje besedišča z 

obravnavanih vsebinskih področij in osnovne jezikovne vzorce, to so bile besede: digit, 

before in after, ter vprašanja: Does my numbr have one digit? Is it before ___? Is it after 
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_____? Is my number between ______ and ______? Dosežen je bil tudi cilj govornega 

sporazumevanja in sporočanja, ko so učenci poimenovali števila in komunicirali v paru. 

Med poslušanjem pesmi in petjem so učenci dosegli zadane cilje poslušanja in slušnega 

razumevanja. Delno je bil dosežen matematični cilj urejanja števil po velikosti, za 

katerega bi učenci potrebovali še več časa in vaje. Z večino dejavnostmi pa so učenci 

dosegli cilj štetja in branja števil do 1000 (pesmi, delo v paru, urejanje števil – ko so 

prebrali število na listku …). Dosegli so tudi cilj nadaljevanja zaporedij števil. Nekateri 

učenci so imeli na začetku težave in so ponovili zaporedje za menoj, vendar menim, da 

je bila to jezikovna težava in niso razumeli navodila,  ko sem namreč ponovila navodilo 

in naredila še en dodaten primer, so zaporedje nadaljevali pravilno. 

 

Opis druge učne ure: Predlogi 

Vsebinski sklop Orientacija sem obravnavala v 2 učnih urah. V prvi uri sem se 

osredotočila na učenje predlogov, ki so učencem pomagali pri opisu položajev predmetov 

v prostoru in na orientacijo na listu papirja. Učno uro sem začela z branjem knjige My cat 

likes to hide in boxes. Po branju knjige smo skupaj z učenci poiskali vse kraje, ki so 

omenjeni v knjigi, na zemljevidu. Nato sem s pomočjo škatle pokazala, kje bi se mačka 

še lahko skrivala in tako predstavila še ostale predloge – under, on, in front of, behind ter 

between. Predloge sem z demonstracijo večkrat ponovila in spodbudila učence, da 

ponovijo besede. Ko so učenci razumeli predstavljene pojme, sem jih razdelila v pare. 

Vsak par je dobil didaktično igro, ki sem jo sama izdelala in kocko za igranje Človek ne 

jezi se. Vsak učenec je 3x vrgel kocko in vsaka številka na kocki mu je pokazala element 

igre. Učenec je moral glede na dobljeno število sestaviti poved My _____ (animal) is 

hiding _______ (preposition) a/an ______ (object). Dejavnost sem najprej razložila in 

demonstrirala, nato so jo učenci izvajali v paru. Sledil je ogled videoposnetka, ki je učence 

seznanil s pojmoma left/right. Učenci so med ogledom videoposnetka dvigovali levo in 

desno roko, po navodilih posnetka. Sledil je problem, ki sem ga projicirala na tablo. 

Učenci so morali glede na besedilo šolske predmete postaviti v pravilni vrstni red. Rešitev 

in način razmišljanja sem preverila tako, da sem prosila učence, naj vrstni red narišejo na 

tablo. Nekaj učencev je imela težave s postavitvijo predmetov v pravilni vrstni red in so 

narisali predmete v istem vrstnem redu, kot so se pojavili v besedilu. V tem primeru sem 

ostale učence vprašala, ali je to ustrezna rešitev in nato smo nalogo še enkrat prebrali 

skupaj. Naslednja učenka je nato predmete razporedila v pravilni vrstni red.  Nato sem 

učence razdelila v pare in jim predstavila navodila za naslednjo dejavnost. En učenec v 

paru je vzel svinčnik in ga postavil v okolico mize (pod, na, med mizo in npr. stol, itd.). 

Nato je vprašal drugega učenca, kje je svinčnik in drugi učenec mu je odgovoril v celem 

stavku. Potem si vlogi zamenjata. Zadnja dejavnost je bila orientacija na papirju. Najprej 

sem na tablo narisala elemente (sonce, dekle, drevo, metulj, oblak, ptič), ki so jih morali 

učenci nato pravilno, glede na navodila, narisati na papir. Vsak element, ki sem ga 

narisala, sem tudi poimenovala. Nato smo jih poimenovali z učenci skupaj, da so razumeli 
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pojme in so se lahko osredotočili na orientacijo. Sledila so navodila risanja elementov, 

npr. Nariši sonce zgoraj levo. 

 

Opis tretje učne ure: Orientacija 

Naslednjo uro sem nadaljevala z vsebinskim sklopom Orientacija. Ta učna ura je bila 

osredinjena na branje načrta učilnice in orientiranje na njem ter spoznavanju glavnih 

smeri neba. Na začetku ure sem za ponovitev delov telesa, ki so se jih učili pri pouku 

angleščine z učenci ponovila pesem Head, shoulder, knees and toes. Ko so se učenci 

spomnili delov telesa, sem jim predstavila naslednjo dejavnost Simon says, pri kateri so 

morali slediti navodilom in se gibati po njih. Dejavnost sem najprej demonstrirala, da so 

jo učenci razumeli. Z dejavnostjo smo ponovili pojme left, right, up, down in utrdili pojma 

back, forward, ki sem ju predstavila na začetku dejavnosti in so ju učenci potrebovali pri 

orientaciji v prostoru. Nato sem učencem predstavila razliko med vožnjo avta v Sloveniji 

in Angliji. V zadnjem delu učilnice sem že med odmorom z lepilnim trakom naredila 

»cesto«, ki sem jo razdelila na pol. Učence sem prosila, da se postavijo na desno stran 

lepilnega traku oz. »ceste«. Nato smo vozili namišljen avtomobil in vmes sem spreminjala 

države, v katerih se vozimo in učenci so se morali postaviti na ustrezno stran »ceste«. 

Potem sem s pesmijo uvedla nove pojme za poimenovanje smeri neba. Smeri neba sem 

pokazala tudi s pomočjo slike kompasa. Razložila sem jim, da je sever vedno na vrhu 

kompasa, jug spodaj, zahod levo in vzhod desno. Vsak učenec je dobil sliko kompasa z 

označenimi smermi neba in si jo je prilepil v zvezek. Nato sem učence razdelila v tri 

skupine. Pazila sem, da so bile skupine heterogene. Dve skupini sta se orientirali na 

matrici, tretja skupina pa je iskala skriti zaklad v učilnici. Dejavnost Matrix je potekala 

tako, da je imel en učenec zavezane oči, ostali učenci pa so mu dali navodila za gibanje 

po matrici, npr. Go 3 steps North. V navodilih so morali učenci uporabiti smeri neba in 

paziti, da učenec ni stopil iz matrice, torej so morali predvideti kam bo učenec stopil. 

Matrica je bila oštevilčena in učenec z zavezanimi očmi je vedno začel na številki ena. 

Pred začetkom igre si je matrico seveda dobro ogledal, da je lahko na koncu uganil, na 

kateri številki je, ko so vsi učenci v skupini že dali navodila za gibanje. Pri dejavnosti 

Treasure map pa je vsaka skupina dobila svoj zemljevid učilnice z označeno potjo do 

skritega zaklada. Ker v razredu ni bilo veliko omar, v katere bi lahko skrila škatle z 

zakladom, sem skrila različne ključe in nato so ti ključi »odklenili« pravo škatlo, v kateri 

so se skrivali čokoladni cekini. Učenci so morali šteti, koliko korakov so naredili od 

začetne točke do cilja in na koncu je vsaka skupina primerjala rezultate. Učenci so 

ugotovili, katera skupina je imela najdaljšo pot do zaklada. Na koncu so učenci dobili 

delovni list za vadenje smeri neba. Skupaj smo prebrali navodila in na tabli naredili en 

primer, da so učenci razumeli nalogo. Ko so vsi učenci rešili delovni list, smo rešitev 

preverili tako, da je en učenec prišel na tablo narisat pravilno pot.  
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EVALVACIJA Predlogi in Orientacija 

Vsebino orientacija sem poučevala 2 učni uri v istem dnevu, zato ju bom evalvirala 

skupaj.  

POVEZOVANJE ZNANJ  

Prvo učno uro sem začela z branjem knjige My cat likes to hide in boxes. Učenci so 

spoznali predlog v (angl. in) in po branju knjige smo se orientirali na zemljevidu in 

poiskali vse države, ki so omenjene v knjigi. Na začetku je bila ura usmerjena v 

pridobivanje angleščine in učenje novih besed ter besednih struktur, ki so jih učenci vadili 

z igro (Game). Znanje angleščine pa sem medpredmetno povezala z matematiko, ko sem 

vključila matematični problem in orientacijo na papirju. Drugo učno uro obravnavanja 

vsebinskega sklopa Orientacija sem začela tako, da so učenci najprej ponovili dele telesa, 

ki so jih  kasneje potrebovali pri dejavnosti Simon says. Tako sem v uro vključila tudi 

njihovo predznanje angleščine. Nato sem v uro vključila orientacijo na zemljevidu in 

oblikovanje navodil za gibanje po prostoru. Na ta način je  učna ura  vsebovala 

matematično vsebino Orientacija.  

VKLJUČEVANJE DIMENZIJ KONCEPTUALNEGA OKVIRA VJIU  

V vsebinskem sklopu Orientacija sem medpredmetno povezala matematiko, tuji jezik in 

spoznavanje okolja. Učenci so spoznali glavne smeri neba in angleška poimenovanja za 

smeri neba. V poučevanje sem vključila tudi kulturno dimenzijo, ko so učenci iskali 

države, ki so bile omenjene v knjigi na začetku prve ure, in z »vožnjo avtomobila« pri 

drugi uri. Učenci so spoznali, da se v Angliji avtomobili vozijo po levi strani ceste, v 

Sloveniji pa po desni strani ceste. Vključila sem tudi element problem. Učenci so morali 

prvo uro, glede na besedilo, šolske predmete urediti v pravilni vrstni red. Nekaj učencev 

je imela težave z ureditvijo predmetov v pravilni vrstni red in so narisali predmete v istem 

vrstnem redu, kot so se pojavili v besedilu. Učence sem v tem primeru vprašala, ali je to 

ustrezna rešitev in nato smo nalogo še enkrat prebrali skupaj. To je pripomoglo, da je 

naslednja učenka, ki je predstavila rešitev na tabli, predmete razporedila v pravilni vrstni 

red. Tudi dejavnost Matrix je bila problemsko naravnana, saj so morali učenci pri 

podajanju navodil paziti, da so dali ustrezna navodila, torej so morali predvideti, kam bo 

učenec stopil, da ni stopil iz matrice. Prav tako je moral učenec, ki je sledil navodilom in 

se je orientiral v prostoru, biti pozoren, da je lahko na koncu uganil, na kateri številki je. 

V učni uri predlogi sem se osredinila bolj na učenje jezika, še posebej z dejavnostjo Game, 

kjer so učenci vadili stavčne strukture. Element komunikacije sem pri tej uri osredotočila 

na učenje jezika. Pri naslednji uri, ko so učenci spoznavali smeri neba, pa sem poudarila 

uporabo jezika za učenje vsebine.  

UČITELJEVA VLOGA  

Dejavnosti sem načrtovala tako, da bodo učenci čim več sodelovali med seboj in bodo 

ves čas aktivni. Mislim, da mi je uspelo z dejavnostmi Game, Where is my pencil?, Matrix 

in Treasure map. Pri poučevanju sem uporabila tudi veliko različnih reprezentacij. Učenci 
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so npr. s pomočjo grafične reprezentacije kompasa spoznali smeri neba in si z grafičnimi 

reprezentacijami šolskih potrebščin pomagali pri reševanju problema (razporeditev 

predmetov v pravilno zaporedje). Dejavnost Problem sem učencem predstavila kot izziv 

in jih na ta način še bolj motivirala za delo. Rešitev naloge smo preverili tako, da je učenka 

na tablo narisala rešitev, nato pa smo skupaj še enkrat prebrali nalogo in sproti preverjali 

položaj predmetov. Učence sem sproti spraševala, ali je ustrezno narisano zaporedje in če 

so odgovorili ne, sem jih prosila za drugo rešitev. Učenci so pri tem tudi ugotovili, da 

obstaja več možnih rešitev. V obeh urah sem učence vodila in usmerjala, vendar sem 

pazila, da jim nisem podala rešitev. Vsa navodila za delo sem povedala postopoma in jih 

demonstrirala. 

AKTIVNOST UČENCEV  

Učenci so ves čas sodelovali med seboj. V učnih urah je bilo prisotno delo v skupinah in 

delo v paru. Učenci so v paru tvorili stavčne strukture z uporabo predlogov, ko so izvajali 

dejavnost Game. V drugi učni uri so v skupinah dajali navodila za gibanje po prostoru pri 

dejavnosti Matrix in se orientirali na zemljevidu, ko so iskali skriti zaklad. Učenci so bili 

zelo motivirani za delo. Že prvo uro jih je pritegnilo branje knjige in iskanje držav na 

zemljevidu. Tudi dejavnost, kjer so tvorili stavčne strukture je bila učencem zanimiva. Če 

so imeli težave s poimenovanjem predmetov, so dvignili roko in sem jim pomagala, ali 

pa jim je pomagal sosed, s katerim so delali v paru. Najbolj so bili učenci motivirani za 

iskanje skritega zaklada. V skupini so si učenci pomagali med seboj in se usmerjali, da 

so lahko sledili črti na zemljevidu. Pri dejavnostih Matrix in Fox race so učenci 

uporabljali različne reprezentacije, ki so se nadgrajevale. Najprej so delali s konkretnim 

materialom, ko so sledili navodilom za gibanje in se orientirali na matrici, potem so 

podobno dejavnost delali z delovnim listom Fox race in  pri tem uporabljali grafično 

reprezentacijo.  

DOSEGANJE UČNIH CILJEV  

V obeh učnih urah sem dosegla zastavljene cilje za tuj jezik. Učenci so uporabljali novo 

besedišče in se usposabljali za govorno sporazumevanje. Razumeli so pogosto rabljeno 

besedišče, saj so se na uporabljeno besedišče ustrezno odzvali. Učenci so delno dosegli 

matematični cilj, ki pravi, da učenci oblikujejo navodila za gibanje po prostoru. 2/3 

učencev je pravilno rešila nalogo, kjer so morali oblikovati navodila za gibanje po matrici, 

kot so to delali v osrednjem delu ure ustno v skupini. Učenci bi za utrjevanje smeri neba 

potrebovali več časa, vendar menim, da so v 2 urah spoznali veliko snovi in pridobili 

ogromno znanja o orientaciji. 

 

Opis četrte učne ure: Deli celote 

V uvodu učne ure sem zbrala vse učence okrog mize, na kateri sem imela jagode, jabolko 

in čokolado. Vprašala sem jih, kako bi razrezali jabolko, če si ga želita razdeliti sošolec 

A in B. Učenci so tako razbrali vsebino ure in povedali, da moram jabolko dati na pol. 
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Potem sem jih vprašala kaj naredim, če želita isto jabolko še sošolki C in D. Tako sem 

jabolko razrezala na četrtine. Isto sem ponovila z jagodo. Sproti sem poimenovala dele 

celote in ulomke napisala tudi na tablo za lažjo predstavo. Na koncu sem jih na mizo 

postavila veliko čokolado, ki je imela 9 vrstic in jih vprašala, kako jo razdelim na 3 enake 

dele. Vsi so glasno premišljevali in šteli koščke in vrstice čokolade.  Vmes so povedali 

več različnih rešitev. Nepravilne rešitve sem preverila tako, da sem ostale učence vprašala 

za mnenje in ti so povedali, da so napačne. Na koncu so ugotovili, kako razrezati 

čokolado, da bo razdeljena na tretjine. Za dodaten izziv sem jih še vprašala, kako 

razrežem čokolado, da bo vsak od njih na koncu ure dobil košček in tudi to jih je zelo 

motiviralo za razmišljanje. S to dejavnostjo sem povezala dele celote z izkušnjami 

učencev, ko si morajo z nekom deliti hrano in  pri tem  paziti, da vsak dobi enak delež. 

Celotna dejavnost je potekala v angleškem jeziku in to se je pokazalo kot izziv, ker vsa 

vprašanja, ki sem jih postavljala, učencem v slovenskem jeziku ne bi predstavljala 

problema, v angleščini pa sem morala vprašanja večkrat ponoviti in tudi konkretno 

ponazoriti, kaj želim od njih (npr. pokazati na sošolca, ki želita polovico jabolka, dati 

polovico jabolka sošolkam itd.). Nato so se učenci posedli in sem jim razdelila izročke, 

na katerih so bili narisani deli celote. Skupaj smo jih poimenovali in učenci so 

poimenovanja zapisali na izroček. Potem sem učence razdelila v skupine po 3 učence. 

Vsaka skupina je dobila model polovice, četrtine in osmine in z modeli so morali sestaviti 

celoto. Model je bil narejen iz razrezanih plastičnih krožnikov. Vsak del celote je bil 

drugačne barve za lažjo predstavo. Učenci so dobili tudi prazen list papirja, na katerega 

so morali narisati vsako kombinacijo, ki so jo sestavili. Tako so spremljali, na koliko 

različnih načinov so sestavili celoto. Na koncu je vsaka skupina povedala, koliko različnih 

rešitev je dobila in skupina, ki je imela največ različnih rešitev, jih je predstavila na tabli. 

Ostali učenci so opazovali, ali imajo tudi oni enake rešitve ali  kakšno  drugačno. Nato 

sem učencem predstavila britansko zastavo. Vsak je dobil svojo sliko zastave, ki jo je 

moral razdeliti na polovice in četrtine ter jih označiti na zastavi. Nekateri so sliko zastave 

prepogibali,  drugi so risali črte. Na koncu so predstavili svoje rešitve in za polovice smo 

ugotovili, da obstaja več kot ena rešitev. Sledil je matematični izziv. Učenci so dobili 

podlago, na katero so morali narisati figuro, ki je bila eno četrtino zelena. Sposobnejši 

učenci pa so morali pobarvati še tretjino figure rdeče. Rešitve smo nato preverili in pri 

preverjanju rešitev sem pazila, da nisem učencem samo rekla, to je prav, to je narobe, 

ampak sem jih preko vprašanj vodila do rešitve. En učenec je npr. narisal figuro na 24 

kvadratkih in samo 4 pobarval kot četrtino. Preko vprašanj sem ga vodila do pravilne 

rešitve in tako je sam ugotovil, da mora pobarvati še 2 kvadratka. Za zaključek ure sem 

učencem pokazala dele celote na sliki in oni so jih morali poimenovati.  

EVALVACIJA Deli celote 

POVEZOVANJE ZNANJ  

V učni uri sem povezala znanje učencev o delih celote, ki so jih obravnavali že pri 

matematiki in njihovo znanje o besedišču o hrani, ki so ga pridobili pri pouku angleščine. 

V uvodu sem zbrala vse učence in jih spraševala, kako bi razrezali jabolko, če si ga želita 
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razdeliti dva sošolca. Učenci so tako razbrali vsebino ure in povedali, da moram jabolko 

dati na pol. Celotna učna ura je potekala v tujem jeziku, kar se je izkazalo za izziv, ker 

vsa vprašanja, ki sem jih postavljala, učencem v slovenskem jeziku ne bi predstavljala 

problema, v angleščini pa sem morala vprašanja večkrat ponoviti in tudi konkretno 

ponazoriti, kaj želim od njih (npr. pokazati na sošolca, ki želita polovico jabolka, dati 

polovico jabolka sošolkam itd.).  

VKLJUČEVANJE DIMENZIJ KONCEPTUALNEGA OKVIRA VJIU   

Vsebino učne ure, ki je matematična, sem medpredmetno povezala s tujim jezikom. 

Učenci so spoznali angleška poimenovanja za dele celote in dele celote s konkretnim 

materialom tudi sestavljali v celoto. Z dejavnostjo Make a whole sem vključila konkretno 

reprezentacijo. Učenci so nato uporabili tudi grafično reprezentacijo, ko so predstavljali 

rešitve na tablo (koliko različnih kombinacije za oblikovanje celote iz polovic, četrtin in 

osmin obstaja). Kulturno dimenzijo koncepta VJIU sem vključila z dejavnostjo Flag. 

Učenci so morali angleško zastavo razdeliti najprej na polovico in nato še na četrtine. 

Dobili so izročke (zastavo na listu papirja), na katerem so morali označiti dele celote. 

Nekateri so grafično reprezentacijo zastave prepogibali,  drugi so risali črte. Na koncu so 

predstavili svoje rešitve in za polovice smo ugotovili, da obstaja več kot ena rešitev. V 

učni uri sem poudarila predvsem uporabo jezika pri učenju vsebine, torej sem poudarila 

učenje novega besedišča (one half, one fourth, one third, one eight, a whole, fractions) in 

tako sem v poučevanje vključila element komunikacije. V učno uro sem vključila tudi 

problem – dejavnost Drawing a figure, ki je učencem predstavljal velik izziv.  

UČITELJEVA VLOGA  

Učno uro sem načrtovala tako, da sem vključila veliko različnih reprezentacij in veliko 

situacij, kjer so učenci morali sami priti do rešitev, ali pa je bilo več možnih rešitev. Pri 

dajanju navodil sem pazila, da sem uporabljala demonstracijo in da sem navodila razdelila 

na krajše dele. Velik izziv je bil predstaviti navodila za nalogo Drawing a figure. Učenci 

so imeli težave z razumevanjem tujega jezika in tudi koncepta naloge. Navodila sem zato 

večkrat ponovila in ponazorila angleške besede (npr. ko sem rekla human, sem pokazala 

nase, narisala sem ga tudi na tablo). En primer sem tudi rešila na tablo, tako da sem 

pobarvala polovico figure, zato da so si učenci bolje predstavljali, kaj morajo delati. 

Večina učencev je čez čas, ko so dobili več navodil in ponazoril, nalogo razumela in so 

jo pravilno rešili. Pri dejavnosti Make a whole pa sem opazila, da bi morala učencem v 

skupini dati tudi eno celoto, torej en cel krožnik, saj so imeli težave, ko so želeli sestaviti 

celoto iz osmin in so se te prevračale, ker so bili koščki tako majhni. To sem rešila tako, 

da sem jim namignila, da lahko pod osmine postavijo skupaj 2 polovici in tako naredijo 

celoto, na katero lahko potem postavljajo osmine, da se koščki ne bodo prevračali. Pri 

načrtovanju naslednje ure, bi pazila, da bi v dejavnost Make a whole vključila tudi 

konkretno reprezentacijo celote. Pri načrtovanju preverjanju rešitev nisem namenila 

veliko časa, vendar sem v razredu opazila, da je to zelo pomemben del naloge oz. da je 

zelo pomembno, da učenci sami predstavijo svoje rešitve in jih grafično ponazorijo na 

tabli, ne pa da samo povejo, koliko različnih rešitev so dobili. Tudi ko smo preverjali 



71 
 
 

rešitve za matematični problem, sem pazila, da nisem učencem samo rekla, to je prav, to 

je narobe, ampak sem jih preko vprašanj vodila do rešitve. En učenec je npr. narisal figuro 

na 24 kvadratkih in samo 4 pobarval kot četrtino. Preko vprašanj sem ga vodila, do 

pravilne rešitve in tako je sam ugotovil, da mora pobarvati še 2 kvadratka. 

AKTIVNOST UČENCEV  

Učenci so v učni uri sodelovali med seboj, še posebej, ko so v skupinah sestavljali celoto 

iz delov krožnika. Sodelovali so tudi tako, da so preverjali rešitve drugih oz. so se 

dopolnjevali. Celotno uro so bili zelo motivirani za delo. Učenci so bili zelo motivirani 

za učenje že v uvodnem delu ure, ko smo hrano rezali na enake dele. Učenci so bili še 

posebej motivirani za delitev čokolade na tretjine oz. za iskanje prave rešitve. Vsi so 

glasno premišljevali in šteli koščke in vrstice čokolade in vmes so mi povedali več 

različnih rešitev. Nepravilne rešitve sem preverila tako, da sem ostale učence vprašala za 

mnenje in ti so povedali, da so napačne. Na koncu so ugotovili, kako razrezati čokolado, 

da bo razdeljena na tretjine. Za dodaten izziv sem jih še vprašala, kako razrežem 

čokolado, da bo vsak od njih na koncu ure dobil košček in tudi to jih je zelo motiviralo 

za razmišljanje. S to dejavnostjo sem povezala dele celote z izkušnjami učencev, ko si 

morajo z nekom deliti hrano in paziti, da vsak dobi enak delež. Vse dejavnosti v učni uri 

so bile primerne razvojni stopnji učencev. 

DOSEGANJE UČNIH CILJEV  

Učenci so dosegli zastavljene cilje tujega jezika za sprejemanje, nekaj težav pa so imeli 

pri uporabi besedišča in sporočanju, torej so delno dosegli cilje govorjenja. Menim, da bi 

učenci potrebovali več časa za usvojitev besed, kot so fourth, third, itd. saj je te besede 

težje izgovoriti in so jim zato predstavljale težave. Večina učencev je dosegla vse 

matematične cilje, samo en učenec ni pravilno rešil naloge, kjer je moral prepoznati del 

celote in ga zapisati z ulomkom. Samo polovica učencev pa je pravilno povezala ulomek 

z angleškim poimenovanjem delov celote.  

 

Opis pete učne ure: Poštevanka 

Uro smo začeli s ponovitvijo števil do 100, s pomočjo pesmi, ki so jo poslušali že prvo 

učno uro pri obravnavi naravnih števil. Ponovili smo tudi dejavnost z nadaljevanjem 

zaporedij, pri kateri sem zaporedje začela jaz in nato podala žogo učencu, ki je zaporedje 

nadaljeval po mojem zgledu. Učenci so bili pri nadaljevanju zaporedij že bolj suvereni in 

so znali poimenovati vsa števila. Na začetku ure sem tudi ponovila smeri neba, saj sem 

opazila, da jim je to prejšnjo uro pri obravnavanju orientacije delalo nekaj težav. Nato 

sem na tablo napisala enačbo in jo prebrala učencem. Poudarila sem besedi times in 

equals. Pod vsak element enačbe sem tudi z besedo zapisala angleško poimenovanje. 

Učenci so zapis prepisali v zvezke. Nato sem učence razdelila v pare. Vsak par je dobil 

Multiplication cup. En učenec v paru je nastavil enačbo, drugi učenec pa je enačbo prebral 

na glas in jo izračunal. Nato sta si učenca izmenjala vlogi. Sledila je dejavnost Bingo. 
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Učence sem razdelila v skupine po 4. Vsaka skupina je dobila lonček z enačbami, 

napisanimi na list, in vsak učenec je dobil kartico za bingo, kamor je napisal izbrana 

števila. Števila, ki so jih učenci lahko izbirali, sem narekovala. Potem je en učenec 

izžrebal enačbo in jo na glas prebral. Vsi so morali enačbo izračunati in v primeru, da je 

rezultat število, ki so ga imeli učenci napisanega na bingo kartici, so ga prečrtali. Učenci 

so se izmenjavali pri branju enačb. Prvi učenec, ki je prečrtal vsa števila, je zaklical 

BINGO. Navodila za to dejavnost sem povedala postopoma in jih tudi demonstrirala. 

Naslednja dejavnost je bila Farmer's problem. Učenci so delali individualno. Najprej sem 

prebrala problem. Za lažje razumevanje sem na tabli projicirala slike besed, ki se 

pojavljajo v nalogi (kmetija, konj, kopito) in so bile pomembne za razumevanje naloge. 

Učenci so morali izračunati, koliko kopit potrebuje kmet za štiri konje na kmetiji. Nato 

so morali sestaviti svojo nalogo na podoben način. Na koncu smo ponovili poštevanko z 

rimami. Najprej sem rimo prebrala in hkrati projicirala sliko, ki je predstavljala asociacijo 

na rimo. Nato so učenci rimo ponovili za menoj. Učence sem nato spodbudila, da sestavijo 

rimo za ponavljanje poštevanke v slovenščini. Učenci so ugotovili, da je to zelo težko. 

Razložila sem jim, da je učenje poštevanke z rimami  pogostejše v Angliji kot v Sloveniji.  

EVALVACIJA Poštevanka 

POVEZOVANJE ZNANJ  

V tej učni uri sem obravnavala poštevanko in učenci so spoznali 2 novi besedi: times in 

equals. Učenci so morali množiti v obsegu 10 × 10 in  s tem so usvajali poštevanko. Vse 

enačbe so morali prebrati tudi v angleškem jeziku in pri tem uporabljali besedi times in 

equals. Matematika in angleščina sta se medpredmetno povezovali celo uro, saj smo 

vadili poštevanko in ves čas uporabljali tuj jezik. Na začetku ure sem povzela tudi znanje 

o številih in smo ponovili zaporedja, ki  smo jih obravnavali prvo uro. Učenci so bili pri 

nadaljevanju zaporedij že bolj suvereni in so znali poimenovati vsa števila. Na začetku 

ure sem tudi ponovila smeri neba, saj sem opazila, da jim je to prejšnjo uro pri 

obravnavanju orientacije delalo nekaj težav. Z dejavnostjo Farmer's problem sem 

povezala njihovo matematično znanje z njihovim znanjem o živalih, ki so jih obravnavali 

pred mesecem dni. 

VKLJUČEVANJE DIMENZIJ KONCEPTUALNEGA OKVIRA VJIU   

Vsebina učne ure je bila poštevanka, ki sem jo povezala s poučevanjem tujega jezika. V 

učni uri sem poudarila uporabo jezika za učenje vsebine. Z vključevanjem elementa 

komunikacije sem torej razvijala jezik skozi poučevanje poštevanke. Učenci so spoznali 

novo besedišče (times, equals) in ga utrjevali z delom v paru in skupini, ko so brali enačbe 

v angleščini. Z dejavnostjo Rhymes sem v učno uro vključila kulturni vidik. Učenci so 

spoznali, da v slovenščini nimamo rim, s katerimi bi lahko vadili poštevanko, oziroma te 

niso pogoste. Za razliko pa so rime v Angliji pri učenju poštevanke bolj pogoste. Vključila 

sem tudi matematični problem z dejavnostjo Farmer's problem.  
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UČITELJEVA VLOGA  

Dejavnosti sem načrtovala tako, da smo na začetku ure povzeli snov, ki smo jo že jemali 

in nato spoznali še novo snov. Vključila sem različne reprezentacije, med njimi tudi delo 

s konkretnim materialom – multiplication cups in učence vodila skozi vse dejavnosti. 

Celotno uro sem govorila v angleščini in vsa navodila konkretno demonstrirala, da so 

učenci razumeli, kaj morajo delati. V primeru, da so bila navodila dolga in 

zakomplicirana, sem jih razdelila na več delov in razumevanje učencev preverila tako, da 

sem eno učenko prosila, da za menoj ponovi, kaj morajo delati v slovenščini. Tudi pri 

predstavitvi problema sem uporabila grafično reprezentacijo problema – na tablo sem 

projicirala slike besed, ki se pojavljajo v nalogi (kmetija, konj, kopito) in so bile 

pomembne za razumevanje naloge. Slednjo sem jim predstavila kot izziv in ne problem, 

zato so bili učenci bolj motivirani za delo. Pri preverjanju rešitev sem učence pozvala, da 

govorijo na glas in jih spodbudila, da rešitev razložijo, še posebej v primeru 

matematičnega problema. Če je učenec naredil napako, sem prosila druge učence, da 

povedo, ali je rešitev pravilna in  nato še pravilno rešitev. Pri načrtovanju sem pazila, da 

sem v učno uro vključila veliko dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje med učenci. To 

sem dosegla z dejavnostmi Multiplication cups in Bingo.  

AKTIVNOST UČENCEV  

Učenci so to učno uro veliko sodelovali med seboj. Pri dejavnosti Multiplication cups so 

delali v paru in pri dejavnosti Bingo so delali v skupinah. Dejavnosti so bile primerne 

njihovi razvojni stopnji in so bile raznolike, zato so bili učenci zelo motivirani za delo. 

Vsi učenci so celo uro sodelovali, nekateri so tudi pomagali sošolcem, ki so imeli težave 

pri branju enačb. Učenci so torej v interakciji drug z drugim izgrajevali svoje znanje. Pri 

delu so uporabljali različne reprezentacije. Za lažje razumevanje problema so uporabili 

grafične reprezentacije besedila. Pri dejavnosti Multiplication cups so uporabljali 

konkreten material za oblikovanje enačb in vadenje branja teh enačb v angleščini. Na ta 

način so utrjevali tudi novo besedišče (times, equals). 

DOSEGANJE UČNIH CILJEV  

V učni uri sem dosegla zadane cilje. Učenci so rešili problem in pri tem uporabili računske 

operacije. Delno sem dosegla tudi matematičen cilj, ki pravi da učenci do avtomatizma 

usvojijo zmnožke v obsegu 10 x 10 (poštevanka). Več kot polovica učencev je cilj 

dosegla, nekaj učencev pa ima težave pri množenju. Menim, da ti učenci potrebujejo več 

vaje, da usvojijo poštevanko do avtomatizma. 14 učencev od 15 pa je pravilno rešila 

matematični problem. Večina učencev razume pogosto rabljene besede, ki smo jih 

obravnavali to uro (times, equals) in samo 2 učenca, sta zamenjala pomena teh dveh 

besed. Učenci so uporabljali obravnavano besedišče in se usposabljali za govorno 

sporazumevanje in sporočanje (poimenovanje števil v enačbi, branje enačbe …). 
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Opis šeste in sedme učne ure: Liki in telesa 

Naslednji učni uri sem izvedla zaporedoma, torej kot blok uri. Najprej smo z učenci 

ponovili poimenovanje likov, tako da so učenci poslušali pesem in ob drugem poslušanju 

že peli zraven. Nato sem like prikazala z gibi oz. s ploskanjem. Vsak lik je imel svoj gib. 

Učenci so najprej samo opazovali, nato so ponavljali za menoj. Potem sem lik samo 

poimenovala in so morali sami prikazati lik z gibanjem. Na ta način so ozavestili, koliko 

oglišč ima vsak lik (trikotnik je imel tri ploskve, kvadrat štiri itd.). Z naslednjo dejavnostjo 

I spy with my little eye sem učence usmerila na iskanje likov v njihovi okolici. Izbrala 

sem si predmet v razredu (npr. uro) in učencem rekla: »I spy with my little eye something 

in the shape of a circle.« Učenci so gledali po razredu in naštevali predmete, ki imajo 

obliko kroga ter ugotavljali, kateri predmet sem si zamislila. Nato sem na tablo projicirala 

slike različnih objektov, ki se nahajajo po vsem svetu in skupaj z učenci poimenovala 

oblike, ki jih najdejo v teh objektih. Vsak kraj, ki je bil omenjen poleg objekta, sem 

pokazala tudi na zemljevidu. Nato so učenci dobili sliko Big Bena in so morali poiskati 

čim več različnih oblik na tej sliki. Rešitve so nato pokazali na tabli, tako da so obkrožili 

vsako obliko, ki so jo našli in jo tudi poimenovali. Nato sem uvedla poimenovanja za 

telesa v angleščini. Najprej sem predvajala pesem in po drugem predvajanju učence 

prosila, da pojejo zraven. Potem sem na mizo položila različne predmete, ki sem jih 

prinesla od doma in prosila, da predmet povežejo s telesom (npr. The ball looks like a 

sphere). Predmete sem najprej poimenovala, nato pa so učenci povedali, kateremu telesu 

je podoben. Nalogo sem najprej demonstrirala na primeru žoge.  

Naslednjo uro so učenci razlikovali med liki in telesi. Vsak učenec je dobil sliko lika ali 

telesa. Na levo stran table so morali pritrditi like in na desno telesa. Vsak lik in/oz. telo 

so morali tudi poimenovati. Če se je učenec zmotil, sem vprašala druge učence, ali je 

pravilno pritrdil lik/telo in skupaj so lik/telo postavili na ustrezno mesto. Nato sem učence 

razdelila v tri skupine. Vsaka skupina je dobila pladenj moke, na kateri so bile sledi 

različnih teles. Učenci so v skupini ugotavljali, katero telo je pustilo določeno sled. Med 

seboj so diskutirali in drug drugemu predstavljali svoje ugotovitve. Nato so svoje 

ugotovitve predstavili tudi ostalim skupinam. Rešitve smo preverili tako, da sem jim dala 

modele teles in so preverili, če se modeli teles skladajo s sledmi. Nato so naredili svoje 

sledi z modeli teles v moko in jih predali drugi skupini, da so ponovili vajo. Pri naslednji 

dejavnosti sem učence povabila v krog na sredo učilnice. Na sredini kroga sem imela 

vrečo z modeli teles. Učenci so eden po eden hodili do sredine in tipali telesa ter 

ugotavljali, katero telo so zatipali, dokler ni zmanjkalo teles. Vsako telo so tudi 

poimenovali. Na koncu sem modele teles položila v manjši krog okrog sebe in na sredino 

kroga položila drugo vrečko, v kateri sem imela igrače. Ponovno sem prosila učence, da 

so eden po eden vzeli igrače iz vreče in jih položili k ustreznemu telesu (npr. kocko za 

igranje Človek ne jezi se so položili poleg modela kocke.)  

EVALVACIJA Liki in telesa 

Vsebino liki in telesa sem poučevala dve učni uri zapored, zato bom evalvirala celotno 

obravnavo te vsebine.  
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POVEZOVANJE ZNANJ  

Pri poučevanju sem vseskozi povezovala matematično znanje z znanjem jezika. Učenci 

so morali prepoznavati like in telesa ter jih poimenovati v angleškem jeziku. Ker so imena 

likov že spoznali v nižjih razredih, je bil uvodni del ure namenjen ponovitvi in priklicu 

znanja s pesmijo. Nato so like prikazali z gibanjem in spoznali, da lahko like opazimo 

povsod okrog nas. Drugo uro so učenci spoznali imena za telesa s pesmijo in nato 

poimenovali predmete glede na telo. Učenci so morali tudi razlikovati med liki in telesi.  

VKLJUČEVANJE DIMENZIJ KONCEPTUALNEGA OKVIRA VJIU   

Obe učni uri so morali učenci poimenovati telesa in like ter to besedišče uporabljati tudi 

v stavčni strukturi The ______ (object) looks like a ______ (shape). Pri poučevanju sem 

torej poudarila učenje jezika in uporabo jezika za učenje vsebine. Z dejavnostjo Shapes 

around the world sem vključila kulturni vidik medpredmetnega povezovanja. Učenci so 

poimenovali like, ki so jih prepoznali v določenih zgradbah, ki so znane po svetu, kot so 

npr. piramide v Egiptu in Big Ben v Angliji. Vse kraje smo tudi poiskali na zemljevidu. 

V učno uro sem vključila tudi problem z dejavnostjo Solids and traces. Učenci so morali 

ugotoviti, katero telo je pustilo določeno sled in svojo rešitev utemeljiti. Rešitev so 

preverili tako, da so telo »povaljali« v moki in videli, če je pustilo enako sled, kot so jo 

pričakovali. Naloga jim je predstavljala velik izziv, saj je sled stožca oblikovala krog in 

sled valja oblikovala pravokotnik. 

UČITELJEVA VLOGA  

Dejavnosti sem načrtovala tako, da so učenci veliko delali z različnimi reprezentacijami 

(konkretnimi in grafičnimi reprezentacijami) in so bili ves čas aktivni. Vključila sem 

gibanje in skupinsko delo ter veliko raznolikih dejavnosti, ki so spodbujale sodelovanje 

med učenci. Dejavnosti iskanja likov v sliki Big Bena in prepoznavanje kakšne sledi 

puščajo telesa sem učencem predstavila kot izziv in to jih je zelo motiviralo za delo. 

Preden smo pregledali rešitev za prvo omenjeno dejavnost, so učenci na glas povedali 

število likov, ki so jih našli v sliki, in to je dodatno motiviralo tiste, ki so našli manj likov. 

Vse rešitve smo na koncu tudi prikazali na tabli. Ko so učenci ugotavljali, katera sled 

pripada določenemu telesu pri dejavnosti Solids and traces, sem rešitve preverila tako, da 

sem vprašala učence drugih skupin za njihovo mnenje in tako smo vedno prišli do prave 

rešitve. Učenci so morali rešitve tudi utemeljiti in so jih na koncu preverili, tako da so 

uporabili modele teles. Vedno sem pazila, da sem vključila vse učence še posebej, ko smo 

delali v krogu in so tipali predmete. Učence sem za delo v skupini razdelila v heterogene 

skupine, zato da so si lahko pomagali med seboj in so skupaj prišli do rešitve. 

AKTIVNOST UČENCEV  

Učenci so bili ves čas motivirani za delo, še posebej, ko so delali v skupini pri dejavnosti 

Solids and traces ali tipali predmete in jih razvrščali. Učenci so pri delu uporabljali 

konkreten material in grafične reprezentacije ter so znanje izgrajevali preko osebne 

izkušnje dela z liki in telesi. Konkreten material so učenci uporabljali pri dejavnostih Feel 
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the solid, ko so morali s tipanjem ugotoviti, kateri predmet je v vreči in pri dejavnosti 

Toys and solids, ko so igrače, glede na njihovo obliko, razvrstili k ustreznemu telesu. 

Učenci so pri dejavnosti Objects and shapes vadili jezikovno strukturo The (object) looks 

like a (shape), torej so bili osredinjeni na uporabo jezika.  

DOSEGANJE UČNIH CILJEV  

Učenci so dosegli zastavljene cilje tujega jezika za sprejemanje, vendar je imela 1/3 

razreda težave pri poimenovanju likov in teles v angleškem jeziku, torej so delno dosegli 

cilje govorjenja. Like in telesa so učenci pravilno razločevali med seboj in prepoznali 

določena telesa v predmetih. Vsi učenci so torej dosegli matematične cilje prepoznavanja 

oblik, težavo so imeli samo pri angleškem poimenovanju le-teh. Menim, da bi učenci za 

utrjevanje snovi potrebovali več časa, vendar so se v 2 urah veliko naučili in spoznali like 

in telesa tudi malo drugače. 

 

Opis osme učne ure: Denar 

Na začetku učne ure smo ponovili zaporedja števil, tako kot smo to naredili že prvo uro. 

Nato sem predstavila načrt za to uro. Učilnico sem preoblikovala v tržnico. Učencem sem 

razložila navodila in jim predstavila vsako postajo. Pri predstavitvi postaj sem uporabljala 

smeri neba, da smo skupaj ponovili poimenovanja. Na severni postaji je bila hrana, na 

vzhodni časopis, na južni postaji telesa in na zahodni postaji so bile šolske potrebščine, 

ki so jih učenci že spoznali pri pouku angleščine. Učencem sem na začetku tudi razložila, 

da imajo v Angliji drugačen denar kot v Sloveniji in sliko funta projicirala na tablo. 

Pokazala sem jim tudi spletno stran, s katero so kasneje pretvarjali funte v evre. Nato sem 

na tablo projicirala stvari, ki so jih učenci lahko izbrali za nakupovanje. Vse stvari so 

učenci že poznali. Potem sem jim naročila, da sestavijo svoj nakupovalni seznam. Izbrali 

so tri stvari, ki so bile na tabli in so jih kasneje kupili na tržnici. Nato sem učencem 

razložila, da pri nakupovanju nimamo vedno točnega zneska, zato moramo preračunati,  

koliko denarja imamo in koliko denarja moramo dati trgovcem za več izdelkov. Postavila 

sem jih problem: »If you have only 5 €, how many pencil cases that cost 2 € can you 

buy?« Rešitev sem nato razložila tako, da sem narisala peresnice in pod vsako napisala 

ceno, da so si učenci lažje predstavljali potek naloge. Potem sem izbrala 4 učence, ki so 

postali trgovci, vsak na svoji postaji. Ostali učenci so s svojimi nakupovalnimi seznami 

hodili naokrog in kupovali stvari. Vsak učenec je dobil tudi kuverto z denarjem (20 

evrov). Denar so dobili tudi trgovci. Pred začetkom dejavnosti sem učencem tudi 

razložila, kako morajo pristopiti do trgovcev in na tablo napisala jezikovne strukture, ki 

so jih morali uporabljati. Ko so učenci nakupili vse, kar so imeli na seznamu, so odšli do 

računalnika in pretvorili denar, ki jim je ostal v evrih, v funte. Čez čas so si zamenjali 

vloge. Med dejavnostjo so nekateri učenci ugotovili, da ne morejo vrniti denarja, ker 

nimajo dovolj drobiža. To situacijo sem izkoristila in jim razložila, da včasih tudi v 

realnosti trgovci nimajo dovolj drobiža in poskušajo stranke prepričati, da kupijo več 

stvari oz. jim ponudijo še kakšen predmet, ki znesek naredi okrogel, torej potem trgovci 
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ne rabijo vračati drobiža. Učenci so nato poskušali s pogajanjem prodati več predmetov 

oz. so se pogajali o ceni izdelkov. Na koncu sem učence vprašala, kako bi prebrali 1,5 €. 

Ker nihče ni znal prebrati decimalnega števila, sem to storila jaz in nato naredila nov 

primer, ki so ga prebrali učenci. Učenci so s to dejavnostjo spoznali, kako se berejo 

denarne vrednosti v decimalnem zapisu.  

EVALVACIJA Denar 

POVEZOVANJE ZNANJ  

Osmo učno uro sem izkoristila za ponavljanje vsebin, ki smo jih do sedaj obravnavali po 

učnem pristopu, ki je oblikovan na podlagi modela in tako so učenci lahko utrjevali svoje 

znanje pred preizkusom znanja. Povezala sem matematične vsebine, kot so liki in telesa, 

množenje, naravna števila do 1000 in orientacijo, z vsebinami tujega jezika, ko so učenci 

ponovili poimenovanje šolskih pripomočkov in sadja ter  sestavljali svoj »shopping list«. 

Vpeljala sem tudi vsebino denar. V učni uri sem medpredmetno povezovala matematiko, 

tuji jezik in tudi spoznavanje okolja. Učenci so poleg matematičnih vsebin in vsebin 

tujega jezika, spoznali tudi tržnico in se preizkusili v vlogi prodajalca in kupca.  

VKLJUČEVANJE DIMENZIJ KONCEPTUALNEGA OKVIRA VJIU   

Z dejavnostjo Market sem medpredmetno povezala matematične vsebine, vsebine 

spoznavanja okolja in tuji jezik. Učenci so spoznali tržnico in s prodajanjem izdelkov na 

tržnici utrjevali že pridobljeno matematično znanje. Vsak učenec je moral trgovca 

pozdraviti in vprašati za ceno izdelka, nato pa povedati, koliko izdelkov bo kupil. Trgovec 

je nato moral izračunati ceno in pravilno vrniti denar, v primeru, da kupec ni imel drobiža. 

Čez čas so si učenci zamenjali vloge, tako da so trgovci postali kupci in obratno. S to 

dejavnostjo sem poudarila vadenje jezikovnih struktur How much is this? I would like 

one/two/three (objects), please. Učenci so se preizkušali tudi v spontanem 

sporazumevanju v tujem jeziku. Vključila sem tudi problem, ki je učencem približal 

realno situacijo nakupovanja, saj v trgovini večino časa ne plačujemo točnih zneskov in 

zato moramo preračunati, koliko stvari lahko kupimo z denarjem, ki ga imamo. Učencem 

sem problem predstavila kot izziv, zato so bili zelo motivirani, da ga rešijo. Nekateri 

učenci so se problema lotili tako, da so si grafično ponazorili peresnico in ceno peresnice 

in tako prišli do rešitve. Na koncu sem enega učenca prosila, da na tabli predstavi rešitev 

za vse učence in tako smo preverili nalogo. Vključila sem tudi kulturni vidik 

medpredmetnega povezovanja. Učenci so spoznali, da imajo v Angliji drugačno denarno 

valuto kot v Sloveniji. Denar so lahko pretvarjali s pomočjo računalnika (iz evrov v 

funte). 

UČITELJEVA VLOGA  

Vse dejavnosti sem načrtovala tako, da so bili učenci zelo aktivni in sem spodbujala 

sodelovanje med njimi. V učno uro sem vključila veliko različnih reprezentacij, še 

posebej delo s konkretnim materialom. Ves čas sem govorila v angleščini. Pazila sem na 

to, da sem vsa navodila konkretno ponazorila in prosila enega učenca, da navodila ponovi 
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za menoj v slovenščini, tako da sem preverila, če razumejo, kaj morajo delati. Med 

izvajanjem dejavnosti Market so bili učenci soočeni s situacijo, v kateri so morali 

razmisliti, kaj narediti, če jim, kot trgovcem primanjkuje drobiža. To situacijo sem 

izkoristila in učence vprašala, kaj bi lahko naredili. Učenci so ugotovili, da bi lahko 

kupcem ponudili več izdelkov in tako ne bi rabili vračati drobiža. Menim, da je bila ta 

dejavnost za učence zelo zanimiva, saj so se urili v spretnosti trgovanja. Pri dejavnosti 

Shopping list sem uporabila grafične reprezentacije, s katerimi so si učenci pomagali pri 

pisanju nakupovalnega seznama.  

AKTIVNOST UČENCEV  

Učenci so bili ves čas zelo aktivni in motivirani za delo. Najbolj jim je bila všeč dejavnost 

»Market«, kjer so vadili stavčne strukture: »How much is this ______ (object)?”, “I 

would like a/an ______ (object), please.” in poštevanko ter besedišče za izbrane 

matematične vsebine. Vse dejavnosti so bile primerne razvojni stopnji učencev. Pazila 

sem tudi, da sem matematični problem zastavila kot izziv in dodatno motivirala učence 

za delo. Pri delu so učenci uporabljali različne reprezentacije, še posebej konkreten 

material (model denarja, modeli teles, šolske potrebščine, itd.). Učenci so na koncu ure 

rekli, da so imeli občutek, kot da niso pri pouku, vendar so se veliko naučili in se pri tem 

tudi zabavali. 

DOSEGANJE UČNIH CILJEV  

Učenci so dosegli zastavljene cilje tujega jezika za sprejemanje ter govorjenje. Pravilno 

so uporabljajo besedišče z obravnavanih vsebinskih področij, ki smo jih že obravnavali. 

Prav tako so se preizkušali v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku in so uporabljali 

tuji jezik v novih okoliščinah. Dosegli so tudi matematične cilje, saj so se z dejavnostjo 

»Market« navajali na uporabo denarnih enot v vsakdanjem življenju. Prav tako so vsi 

pravilno prebrali ceno izdelkov v decimalnem zapisu.  
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5.1.1 Opis preizkusa znanja 

Preizkus znanja je sestavljen iz 10 nalog. Navodila nalog so napisana v angleškem in 

slovenskem jeziku. V preizkus znanja so vključeni vsi izbrani vsebinski sklopi – naravna 

števila do 1000, orientacija, poštevanka, deli celote, liki in telesa ter denar.  

Prva naloga je preverjala ali učenci znajo nadaljevati zaporedja števil do 1000. Vsak 

učenec je moral nadaljevati 3 zaporedja. Druga naloga je od učencev zahtevala, da 

pravilno poimenujejo elemente enačbe. Pri tem so si lahko pomagali z besedami iz 

okvirja. Naloga je preverjala, če učenci razumejo pogosto rabljeno besedišče vsebine 

Poštevanka. Tretja naloga je preverjala, ali učenci razumejo besedišče, povezano s 

predlogi. Učenci so morali prepoznati položaj mačke v prostoru in obkrožiti predlog, ki 

je ustrezal sliki. Četrta naloga je preverjala razumevanje besedišča obravnavanega pri 

vsebini Deli telesa. Učenci so morali ustrezno povezati številčni zapis dela celote z 

angleškim poimenovanjem dela celote. Peta naloga je od učencev zahtevala, da pobarvajo 

predmet v obliki stožca. Učenci so morali prepoznati obliko in razumeti besedišče vsebine 

Liki in telesa, torej prepoznati besedo cone (stožec). Šesta naloga je preverjala 

razumevanje besedišča vsebine Liki in telesa. Učenci so morali ustrezno povezati 

poimenovanje likov in teles s slikami likov in teles. Pri sedmi nalogi so morali učenci 

glede na besedilno nalogo oblikovati račun in ga izračunati. Naloga je od učencev 

zahtevala, da razumejo uporabljeno besedišče in ustrezno uporabijo računsko operacijo 

množenja pri reševanju problema. Izračunati so morali koliko stanejo 3 peresnice, če ena 

stane 2 €. Osma naloga je preverjala, ali učenci poznajo smeri neba in ali znajo oblikovati 

navodila za gibanje po prostoru. Učenci so morali razumeti besedišče vsebine Orientacija 

in to besedišče uporabiti za oblikovanje navodil gibanja po prostoru. Deveta naloga je od 

učencev zahtevala, da rešijo matematični problem in pri tem uporabijo računsko operacijo 

množenja. Učenci so morali izračunati, koliko nog imajo vse race na kmetiji, če ima kmet 

na kmetiji 4 race. Deseta naloga je preverjala ali učenci znajo deliti celoto na enake dele. 

Učenci so morali pobarvati ¼ lika (pravokotnika).  

5.1.2 Evalvacija oz. rezultati preverjanja znanja 

Zadnjo uro sem naredila evalvacijo poučevanja izbranih matematičnih vsebin po 

konceptu VJIU, tako da so učenci rešili preverjanje znanja (v prilogi št. 2).  Rezultati 

preverjanja so zelo pozitivni in kažejo na to, da je medpredmetno povezovanje ter 

poučevanje po konceptu VJIU zelo koristno za učence in ima na njihovo znanje pozitiven 

vpliv. 

14 učencev od 15 je preverjanje pisalo pozitivno z najnižjo oceno dobro (3). Samo 1 

učenec ni dosegel standardov in je pisal negativno (1).  

V celoti menim, da so učenci dosegli zastavljene cilje, v nadaljevanju pa bom podrobneje 

predstavila, kako so se učenci izkazali pri posamezni nalogi.  
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Tabela 1: Prikaz rezultatov testa za posamezno nalogo 

Pri prvi nalogi, kjer sem preverjala, ali učenci znajo nadaljevati zaporedje števil do 1000, 

je 13 učencev pravilno rešilo nalogo, 2 učenca pa sta nalogo rešila delno pravilno in sta 

narobe nadaljevala zaporedje stotic. Naslednja naloga je od učencev zahtevala, da 

pravilno poimenujejo enačbo, pri tem pa so si lahko pomagali z besedami iz okvirja. 12 

učencev je pravilno poimenovalo elemente enačbe, medtem ko sta 2 učenca pravilno 

poimenovala samo števila, 1 učenec pa je narobe rešil nalogo. Večino učencev je torej 

razumela pogosto rabljeno besedišče, ki se uporablja pri poučevanju poštevanke. Pri tretji 

nalogi so učenci morali obkrožiti predlog, ki je ustrezal dani sliki. Od 15 učencev sta 

samo 2 učenca obkrožila napačen predlog, ostali pa so nalogo rešili pravilno. 13 učencev 

je torej razumelo besedišče v povezavi s predlogi in so prepoznali položaj mačke v 

prostoru ter so tako dosegli cilj naloge. Naslednjo nalogo je večina učencev (14) rešila 

pravilno in je ustrezno povezala številčni zapis dela celote z angleškim poimenovanjem 

dela celote, samo 1 učenec je nalogo rešil narobe, torej samo 1 učenec ni razumel 

besedišča, ki smo ga obravnavali pri vsebini Deli celote. Peta naloga je nekaterim 

učencem predstavljala večji problem. Samo 7 učencev je pobarvalo ustrezni predmet 

glede na obliko, ostalih 8 pa je pobarvalo napačen predmet, torej niso razumeli besedišča 

za geometrijsko telo stožec (angl. cone). Pri naslednji nalogi so morali učenci povezati 

sliko telesa ali lika z ustreznim poimenovanjem in samo 9 učencev je pravilno povezalo 

vse like in telesa z njihovimi imeni, medtem ko so 4 učenci delno pravilno rešilo nalogo 

in so ustrezno povezali le nekaj likov oz. teles z ustreznim imenom, 2 učenca pa naloge 

nista rešila pravilno. Torej je 60 % učencev prepoznalo ustrezno geometrijsko 

poimenovanje likov in teles v tujem jeziku. Besedilno nalogo, pri kateri so učenci morali 

UČENEC/NALOGA N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7  N 8 N 9 N 10 

učenec 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

učenec 2 2 2 2 2 0 1 0 1 2 0 

učenec 3  2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 

učenec 4 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 

učenec 5 2 2 2 2 0 1 2 2 2 0 

učenec 6 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 

učenec 7 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 

učenec 8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 

učenec 9 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 

učenec 10 2 1 0 2 2 2 2 2 2 0 

učenec 11 1 2 0 2 0 2 2 2 0 2 

učenec 12 2 2 1 2 0 2 1 1 2 0 

učenec 13 2 1 1 2 0 1 2 2 2 0 

učenec 14 2 2 1 2 0 0 2 0 2 2 

učenec 15 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

LEGENDA 

pravilno rešena naloga 2 

delno pravilno rešena naloga 1 

napačno rešena naloga 0 
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izračunati, koliko stanejo 3 peresnice, če ena stane 2 €, je pravilno rešilo 11 učencev, 

medtem ko je 1 učenec pravilno zastavil račun in ga narobe izračunal. Ostali 3 učenci so 

nalogo rešili narobe. Večina učencev je torej razumela uporabljeno besedišče in ustrezno 

uporabila računsko operacijo množenja pri reševanju problema ter tako dosegla zastavljen 

cilj naloge. Osmo nalogo, pri kateri so morali učenci s pomočjo smeri neba oblikovati 

navodila za pot, je pravilno rešila malo več kot polovica učencev (8), medtem ko je 5 

učencev delno doseglo cilje te naloge, saj navodil niso dokončali, 2 učenca pa sta 

neustrezno uporabljala smeri neba za oblikovanje navodil, torej nista dosegla zastavljenih 

ciljev te naloge, ki pravijo, da učenci poznajo smeri neba in znajo oblikovati navodila za 

gibanje po prostoru ter uporabljajo obravnavano besedišče. Pri deveti nalogi so morali 

učenci rešiti matematični problem in pri tem uporabiti računsko operacijo množenja. 12 

učencev je pravilno rešilo besedilno nalogo z računskim problemom, medtem ko je 1 

učenec pravilno zastavil račun in ga napačno izračunal, 2 učenca pa naloge nista znala 

rešiti in nista dosegla zastavljenega cilja. Zadnja naloga je učencem prav tako kot 

geometrijske naloge predstavljala večji izziv. Učenci so morali pobarvati ¼ lika. Samo 8 

učencev je pravilno pobarvalo lik in dosegla cilj, ki pravi, da učenci znajo deliti celoto na 

enake dele. 7 učencev tega cilja ni doseglo.  

5.2 Evalvacija celotnega učnega procesa 

Po izvedenih učnih urah sem skupaj z učiteljico angleščine, ki je pri vseh učnih urah 

sodelovala kot opazovalka, evalvirala učne ure kot celoto oz. celoten učni pristop. Pri tem 

sem se opirala na opazovalne kategorije, s katerimi sem že sproti evalvirala vsako učno 

uro posebej. V evalvacijo celotnega učnega procesa so vključeni tudi rezultati preverjanja 

znanja, ki sem ga izvedla zadnjo uro.  

POVEZOVANJE ZNANJ 

Učne ure sem oblikovala tako, da sem vključevala dejavnosti, ki so se povezovale z 

nečim, kar je bilo učencem že znano. S tem sem spodbudila njihovo aktivnost, saj je 

prisotnost že znanega spodbudila njihovo samozavest in so zato lažje sodelovali pri 

pouku. Določene dejavnosti sem povezala z matematičnim predznanjem učencev (kot je 

na primer znanje o naravnih številih, orientaciji, delih celote, poštevanki, likih in telesih 

ter znanje o denarju), druge dejavnosti pa sem povezala z vsebinami ostalih nejezikovnih 

predmetov (na primer vsebine spoznavanja okolja, kot so na primer smeri neba in 

spoznavanje tržnice). Povezala sem tudi metode in oblike dela, ki so bile učencem že 

znane, z novimi metodami in oblikami dela, ki so jih spoznali pri urah. Trudila sem se 

vključevati čim več izkušenj učencev ter jim preko njihovih izkušenj predstaviti nove 

matematične pojme. Ves čas sem medpredmetno povezovala matematične vsebine s 

poukom angleščine, saj so vse ure potekale v angleškem jeziku. To se je na trenutke 

izkazalo kot izziv, saj bi navodila za določene dejavnosti, ki niso bile zahtevne, veliko 

lažje razložila v slovenščini, v angleščini pa sem se morala znajti in uporabiti veliko 

demonstracije in navodila razdeliti na več krajših stavkov. Vključevala sem tudi 

predzadnje učencev, ki so ga pridobili pri pouku tujega jezika.  
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Po izvedenih učnih urah menim, da je veliko možnosti za povezovanje različnih 

predmetov in znanj. Predmete lahko med seboj povezujejo tudi različni učitelji, vendar 

menim, da je bolj učinkovito, če predmete povezuje en učitelj, ki uči vse predmete, ki se 

med seboj povezujejo, saj ima boljši pregled nad tem, katera vsebina je že bila 

obravnavana pri določenem predmetu in ima boljši vpogled v pridobljeno znanje učencev 

pri vsakem predmetu. Menim, da je tudi načrtovanje povezovanja vsebin različnih 

predmetov lažje, če to načrtuje en učitelj, saj lahko utrdi znanje učencev na drugačen 

način in uvidi napačne predstave učencev ter jih lažje popravi.  V tem primeru je 

angleščina idealen predmet za povezovanje, saj ga lahko povežemo z vsemi predmeti v 

tretjem razredu. V vseh učnih urah sem opazila, da so bili učenci bolj kot na jezikovne in 

slovnične strukture, osredotočeni na dejavnosti in igre, jezik pa so usvajali spontano, z 

večkratnim poslušanjem primerov. Vse dejavnosti so potekale v tujem jeziku, prav tako 

sem navodila podala v angleščini. Pri tem sem pazila, da sem govor dopolnjevala z 

nebesedno komunikacijo in sem velikokrat uporabila demonstracijo, da sem navodila 

podala bolj nazorno in razumljivo. V večini primerov so učenci navodila razumeli, v 

primeru, da navodila zaradi jezika niso bila jasna, sem jih ponovila, tako da sem jih 

skrajšala in uporabila dodatno demonstracijo. Razumevanje navodil sem vedno preverila, 

tako da sem prosila učenca, naj navodila pove v slovenščini. Na ta način, sem zagotovila, 

da so vsi učenci vedeli, kaj morajo početi.  

VKLJUČEVANJE DIMENZIJ KONCEPTUALNEGA OKVIRA VJIU 

Že pri načrtovanju učnih ur sem bila pozorna, da sem medpredmetno povezovala 

matematiko in angleščino ter v učne ure vključila vse štiri glavne dimenzije koncepta 

VJIU, to so kultura, kognicija, komunikacija in vsebina, ki se prepletajo z elementi 

oblikovanega modela. 

V vsako učno uro sem vključila dejavnost, ki je učencem pomagala graditi razumevanje 

o svetu in drugih kulturah. Učenci so ozavestili razliko med branjem števil v slovenščini 

in angleščini. Pri utrjevanju besedišča left/right, so učenci spoznali, da v Angliji ljudje 

vozijo avtomobile po levi strani, ravno obrano kot v Sloveniji. Učenci so pri obravnavi 

delov celote spoznali angleško zastavo in jo razdelili na polovice in četrtine. Spoznali so 

tudi angleške funte in primerjali angleško denarno valuto z evri, ki jih uporabljamo v 

Sloveniji. Pri obravnavi poštevanke sem izpostavila, kako se lahko učenci v Angliji učijo 

poštevanko s pomočjo rim in spodbudila učence, da sestavijo rimo za učenje poštevanke 

v slovenščini. Ugotovili so, da v Sloveniji ne uporabljamo rim za učenje poštevanke. Pri 

obravnavi likov in teles so učenci spoznali veliko različnih objektov iz celega sveta, ki so 

imeli podobno obliko kot telesa, ki smo jih obravnavali. Te kraje smo si ogledali tudi na 

zemljevidu.  

Pri poučevanju sem prepletala vsebine matematike, tujega jezika in ostalih predmetov, 

kot je na primer spoznavanje okolja, ko so učenci spoznali glavne smeri neba. S 

prepletanjem vsebin različnih predmetov sem učencem omogočila, da poleg pridobivanja 

znanja, pridobivajo  tudi spretnosti in snov razumejo bolj poglobljeno. Odličen primer 

prepletanja vsebin je učna ura, ki je potekala v obliki tržnice. Učenci so spoznali denarno 
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valuto euro in jo primerjali z angleškimi funti, medtem pa so utrjevali učno snov 

predhodnih ur (liki in telesa, smeri neba) ter snov, ki so jo obravnavali pri ostalih urah 

tujega jezika (hrana, šolske potrebščine itd.). Učenci so torej pri učni uri dosegli cilje 

matematike in tujega jezika, hkrati pa so spoznali tržnico in se preizkusili v vlogi 

prodajalca in kupca. Učenci so tako pridobili spretnosti nakupovanja in so spoznali 

pomembnost matematike v vsakdanjem življenju. Najbolj se je to pokazalo, ko so morali 

plačevati za posamezne predmete in niso imeli točnih zneskov, zato so morali preračunati, 

koliko denarja potrebujejo za določen nakup in koliko denarja jim mora prodajalec vrniti.  

V poučevanje sem vključila tudi element modela – problem. Da sem pri poučevanju 

zagotovila podobnost med realnimi situacijami in matematičnimi problemi, sem 

oblikovala probleme, ki so imeli več možnih rešitev in več možnih poti za reševanje 

problema. Učenci so bili med učnimi urami zelo aktivni, saj so jih k sodelovanju prisilile 

tudi drugačne oblike dela in sem jim probleme predstavila kot izzive ter jih tako dodatno 

motivirala za delo. Že pri uvodni dejavnosti obravnave delov celote, sem opazila, kako 

so bili učenci motivirani za delo, ko so morali ugotoviti, kako morajo razrezati čokolado, 

da bi dobili 3 enake kose in kasneje še izziv, kako razdeliti čokolado, da bo vsak dobil 

enak kos čokolade, torej so morali celoto razdeliti na enake dele. Pri tem so morali svoje 

ugotovitve utemeljiti in ovrednotiti. Učenci so z diskutiranjem in utemeljevanjem rešitev 

v interakciji drug z drugim izgrajevali svoje znanje.  

V vseh učnih urah sem bila pozorna na komunikacijo, pomemben element oblikovanega 

modela in ena od dimenzij koncepta VJIU. Učne ure sem osredinila na uporabo jezika, 

vendar so učenci še vedno preko različnih dejavnosti vadili stavčne strukture, čeprav 

poudarek učne ure ni bil na stavčnih strukturah, ampak na vsebini. Učencem sem z 

različnimi matematičnimi vsebinami podala jezik učenja, s katerim so lahko razumeli 

poučevane koncepte. Z vključevanjem dela v paru in skupinah sem v poučevanje vključila 

tudi jezik za učenje in učence opremila z različnimi jezikovnimi vzorci, ki jih v takšnih 

situacijah potrebujejo.  

UČITELJEVA VLOGA 

Menim, da sem učne ure vodila tako, da sem spodbujala aktivnost učencev in sem sledila 

sodobnim načelom poučevanja matematike in tujega jezika. Učencem sem omogočala, 

da so samostojno reševali naloge in prišli do lastnih odkritij ter tako krepila njihovo 

motivacijo in zaupanje v njih same ter v predmet, ki sem ga poučevala. Z vključevanjem 

elementa komunikacija sem pri poučevanju pazila, da sem vključevala veliko dejavnosti, 

ki so krepile medosebne odnose učencev in jih spodbujale, da so si med seboj pomagali, 

saj so učenci morali delati v skupini in v paru. V poučevanje sem vključila tudi različne 

oblike dela in poskrbela, da so učenci morali sodelovati med seboj. Nekatere dejavnosti 

v paru in skupini so bile osredinjene na učenje jezika, torej so učenci spoznavali jezikovne 

strukture. Druge dejavnosti v paru pa so se osredotočale na uporabo jezika za učenje 

vsebine. Pri učenju jezika sem pazila, da sem učencem zagotovila dovolj časa za 

oblikovanje misli in idej, preden so tvorili jezikovne strukture. 
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V vsako učno uro sem vključila tudi element različne reprezentacije. Učenci so 

uporabljali delo s konkretnim materialom, grafične reprezentacije in matematične 

simbole za razvijanje matematičnih pojmov.  

Na napake učencev sem se odzvala nevtralno in jih spodbujala, da so sami prišli do 

pravilne rešitve. Učencem nisem nikoli povedala odgovora, ampak sem ostale učence 

vprašala o mnenju ter jih spodbujala, da so svoje rešitve utemeljili. Kot učiteljica sem 

prevzela vlogo svetovalca in se osredotočila na učence in njihove rešitve ter tako učencem 

omogočila, da samostojno izgrajujejo znanje. Pri začetnem načrtovanju učnih ur 

preverjanju rešitev nisem namenila veliko pozornosti, vendar sem med poučevanjem 

ugotovila, da je to zelo pomemben del učnega procesa, ki učencem omogoča, da sami 

predstavijo svoje rešitve in jih konkretno ponazorijo na tabli in jih utemeljijo. Zato sem 

pri načrtovanju nadaljnjih učnih ur preverjanju rešitev namenila dodatno pozornost, še 

posebej pri problemskih nalogah, ki so imele več kot eno rešitev.  

Zavedam se, da tak način poučevanja od učiteljev zahteva več načrtovanja kot frontalni 

pouk, vendar je znanje, ki ga učenci pridobijo z delom s konkretnim materialom in 

reševanjem problemov, trajnejše in kvalitetnejše. Učenci v svojem tempu pridejo do 

rešitve in dopolnjujejo že obstoječe miselne strukture z novim znanjem. Zavedam se tudi, 

da je lahko preverjanje rešitev včasih zamudno. Učitelji bi v vsako učno uro želeli 

vključiti čim več različnih dejavnosti in obravnavati čim več snovi. Vendar menim, da če 

učenci rešitev predstavijo in utemeljijo, dosežejo globje razumevanje učenja in niso 

osredotočeni samo na rešitev, temveč tudi na proces, kako so prišli do rešitve.  

AKTIVNOST UČENCEV  

Pri načrtovanju dejavnosti sem upoštevala element komunikacije in sem načrtovala sem 

dejavnosti, ki so spodbujale sodelovanje med učenci. Prav tako sem načrtovala 

dejavnosti, pri katerih so bili učenci aktivni in so jim predstavljale primeren izziv. 

Aktivnost učencev je bila pogoj, da so preoblikovali obstoječe miselne strukture in so 

pridobili novo znanje. Dejavnosti sem oblikovala tako, da so učenci veliko delali v 

skupini ali v paru in tako razvijali medosebne odnose. Dejavnosti, ki so vključevali delo 

v paru so v večini primerov poudarjale učenje jezika, torej so učenci spoznavali stavčne 

strukture in jih v interakciji drug z drugim utrjevali.  

Pri poučevanju sem upoštevala tudi element različnih reprezentacij in sem v učnih urah 

uporabljala različne didaktične materiale in z njimi poskušala pripeljati učence do novega 

znanja ter jih motivirati za delo. Pri učenju poštevanke so npr. učenci uporabljali 

konkreten material – kozarčke, za utrjevanje poštevanke in utrjevanje novega besedišča 

(times, equals). 

Menim, da sem pri poučevanju enakopravno vključevala vse učence in se vseskozi 

trudila, da sem vsakemu učencu dala priložnost, da odgovori na vprašanja in predstavi 

svoje razmišljanje in mnenje. S skupinskim delom sem zagotovila, da so pri urah 

sodelovali tudi bolj sramežljivi učenci, ki se niso radi izpostavljali in so običajno redko 

sodelovali, skupinsko delo pa jih je spodbudilo k razmišljanju. Velik napredek pri 
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skupinskem delu sem opazila tudi, ko so pri vsebini Liki in telesa učenci raziskovali sledi 

teles in ugotavljali, katero telo je pustilo določeno sled. Učenci so si delili mnenja v 

skupini in jih tudi utemeljevali ter poslušali drug drugega. V primeru, da en učenec v 

skupini ni razumel, da na primer sled v obliki kroga pusti stožec, so mu ostali to poskusili 

razložiti in potem to pokazati na primeru in s tem  preoblikovati sošolčevo napačno 

predstavo. Sama sem bila v vlogi opazovalke in svetovalke ter sem po potrebi mediirala 

njihovo diskusijo. Menim, da je znanje, ki so ga učenci pridobili na ta način bolj 

kvalitetno in trajnejše, saj so učenci samostojno izgrajevali svoje znanje.   

DOSEGANJE UČNIH CILJEV 

Učenci so v 8 urah dosegli zastavljene matematične učne cilje in cilje tujega jezika. 9 uro 

sem s preizkusom znanja preverila, kaj so usvojili in rezultati so pokazali, da je večina 

učencev (razen enega) dosegla zastavljene cilje za izbrane matematične vsebine in tuji 

jezik. Rezultati preverjanja znanja so podrobno predstavljeni in evalvirani pod točko 5.1.1 

Evalvacija oz. rezultati preverjanja znanja, zato se bom v tem delu osredinila na splošne 

cilje, ki sem jih dosegla z učnim pristopom, ki je bil oblikovan na podlagi modela.  

Učenci so večinoma dosegli učne cilje tujega jezika. Večino ciljev tujega jezika učenci 

preko različnih aktivnosti dosegajo postopoma v celotnem šolskem letu, kot je na primer 

cilj, da se učenci preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. V 8 učnih urah 

je večina učencev dosegla cilj razumevanja pogosto rabljenega besedišča izbranih vsebin. 

Večina učencev je dosegla tudi matematične cilje, kar je razvidno na rezultatih 

preverjanja znanja. Vendar menim, da bi učenci potrebovali več časa za utrjevanje 

nekaterih vsebin, še posebej čas za utrjevanje besedišča vsebine Liki in telesa, saj so v 

eni uri na novo spoznali vsa poimenovanja teles in ponovili poimenovanja likov, kar je 

za učence veliko novega in manj znanega besedišča. Posledično so naloge s to vsebino v 

preizkusu znanja nekaterim učencem povzročale težave.  

Menim, da sem v kratkem času obravnavala veliko različnih matematičnih vsebin pri 

pouku angleščine in so učenci dosegli odlične rezultate, glede na število ur, ki so mi bile 

na voljo za obravnavo in utrjevanje snovi. Menim, da bi z dodatnim utrjevanjem snovi 

bili rezultati še boljši in da bi z nadaljnjim poučevanjem po konceptu VJIU učenci utrdili 

tako znanje matematike kot znanje tujega jezika.  

V celoti so vsi učenci dosegli standarde znanja in so pisali pozitivno oceno, z najnižjo 

oceno 3, le en učenec ni dosegel standardov in je pisal negativno.  
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V. ZAKLJUČKI  

Zgodnje poučevanje tujega jezika otrokom omogoča, da so daljše časovno obdobje 

izpostavljeni tujemu jeziku in tako zagotavlja kontinuiteto in vertikalo učenja tujega 

jezika, če je le učenje neprekinjeno v nadaljnjih letih šolanja. V zgodnjem obdobju se 

otrok najbolj približa intonaciji in izgovorjavi rojenega govorca tujega jezika, vendar je 

bolj kot izbira kritičnega obdobja za učenje tujega jezika pomembna izbira ustreznih 

metod. Te morajo upoštevati posebnosti razvojne stopnje učencev in spodbujati pozitiven 

odnos do tujih jezikov. Pomemben element poučevanja tujega jezika v današnji 

medkulturni družbi je tudi razvijanje medkulturnih komunikacijskih sposobnosti, kar nam 

omogoča ravno koncept VJIU (Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje). Slednji 

koncept je osredinjen na pridobivanje nejezikovnih vsebin in hkratno usvajanje tujega 

jezika preko aktualnih vsebin. Ta način poučevanja je večdimenzionalen na kognitivnih, 

kulturnih, jezikovnih in vsebinskih področjih učenja ter učencem omogoča večjo in bolj 

intenzivno izpostavljenost tujemu jeziku. Poučevanje tujega jezika naj bi torej v tretjem 

razredu potekalo celostno in naj bi vključevalo vsa čutila. Učitelji naj bi v tretjem razredu 

v pouk vključevali krajše dejavnosti, ki temeljijo na igri in konkretnih gradivih. Učencem 

morajo ponuditi čim več možnosti za soočanje z jezikom. 

Tudi poučevanje matematike v tretjem razredu naj bi temeljilo na konkretno-izkustveni 

ravni in naj bi vključevalo veliko didaktičnega materiala in iger, saj se učenci nahajajo na 

konkretno operativni stopnji mišljenja. Z uporabo konkretnih ponazoril in vključevanjem 

problemov, matematične koncepte in pojme učencem predstavimo kot izziv in jih s tem 

osmislimo. Učenci morajo torej z lastno miselno aktivnostjo in samostojnim odkrivanjem 

priti do novih spoznanj. To jim omogoča lažje preoblikovanje že oblikovanih miselnih 

struktur in pozitivno vpliva na njihovo motivacijo.  

Osrednji cilj praktičnega dela je bil, zaradi vse večje potrebe po učinkovitem in celostnem 

pristopu k medpredmetnemu povezovanju, oblikovati model za poučevanje izbranih 

matematičnih vsebin v tujem jeziku po konceptu VJIU. V izhodišču modela so cilji 

učnega načrta za matematiko in tuji jezik. Pri načrtovanju ure mora učitelj upoštevati 

element medpredmetnega povezovanja in povezati različna znanja in vsebine izbranih 

predmetov. Vključiti mora tudi kulturni vidik medpredmetnega povezovanja. Ostali 

ključni elementi oblikovanega modela, ki se vežejo na medpredmetno povezovanje pa so 

različne reprezentacije, komunikacija in problemi. Slednji naredijo poučevanje po 

oblikovanem modelu bolj kvalitetno. Model od učiteljev zahteva veliko načrtovanja in 

priprave na pouk. Učitelji morajo biti pripravljeni prilagoditi svoje poučevanje in 

uporabljati različne dejavnosti, ki bi učence motivirale za delo, pri tem pa jim morajo 

zagotoviti dovolj časa, da učenci v svojem tempu izgrajujejo znanje in si preoblikujejo že 

obstoječe miselne strukture. Tak način dela učencem omogoča, da gradijo kompetence, 

kot so medsebojno sodelovanje, soočanje s problemskimi situacijami, zmožnost 

utemeljevanja svojih odločitev itd. Znanje, pridobljeno na ta način, je trajnejše in 

kvalitetnejše.  
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Cilj empiričnega dela je bil z izbranimi matematičnimi vsebinami preizkusiti in evalvirati 

učni pristop, ki je temeljil na oblikovanem modelu. Vse učne ure so potekale v angleščini 

med poukom matematike in poukom tujega jezika. Rezultati raziskave kažejo, da učenci 

po uporabi tega učnega pristopa, dosegajo  učne cilje obeh predmetov na zelo zadovoljivi 

ravni. Ugotovila sem, da učenci ob uporabi tega pristopa k poučevanju, niso osredotočeni 

zgolj na pridobivanje jezikovnih struktur tujega jezika, temveč jih pridobivajo spontano 

preko vsebine. Učenje tujega jezika je zato za učence bolj sproščeno. Z vključevanjem 

različnih reprezentacij, problemskih situacij, komunikacijo in povezovanjem učnih 

predmetov, model učencem omogoča bolj celostno pridobivanje znanja o matematičnih 

pojmih in hkratno usvajanje tujega jezika. Prav tako sem ugotovila, kako pomembno je, 

da matematične probleme učencem predstavimo kot izzive in jih predstavimo na učencem 

primerni ravni. Učence na ta način bolj motiviramo za delo. Na ravni povezovanja 

predmetov pa sem ugotovila, da lahko učenci pridobljena znanja nekega predmeta 

uporabijo pri učnih urah drugega predmeta, saj je njihovo razumevanje vsebine utrjeno 

na globlji ravni in jim terminologija v drugem jeziku ne predstavlja večjih težav.  

Z magistrskim delom sem želela prispevati k izboljšanju prakse poučevanja in 

povezovanja angleščine in nejezikovnih predmetov, v tem primeru matematike. Menim, 

da je izpeljani učni pristop pokazal, da ima povezovanje nejezikovnih predmetov s tujim 

jezikom po konceptu VJIU pozitivne učinke na usvajanje jezika in pridobivanje 

nejezikovnih vsebin. Glede na dobljene rezultate vidim možnosti za nadaljevanje 

raziskovanja v preizkušanju modela pri drugih učnih predmetih in tako pridobiti čim več 

primerov dobre prakse medpredmetnega povezovanja. Pri tem je ključnega pomena, da 

model učitelje ne omejuje, temveč jim nudi oporo pri kvalitetnem poučevanju in 

povezovanju različnih predmetov.  
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VII.  PRILOGE 

Priloga 1: Opazovalni list 
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Priloga 2: Evalvacija znanja – pisni preizkus 

 

1) Nadaljuj zaporedje. Continue the sequence. 

12, 13, 14,  ____   ____   ____   

55, 56, 57,  ____   ____   ____   

800, 700, 600,  ____   ____   ____   

 

2) Prepiši pravilne besede pod račun. Write correct words under equation. 

 

 

   THREE 

   EQUALS  

   FIVE 

   FIFTEEN 

   TIMES 

 

3) Obkroži. Kje je mačka? Where is the cat? 

 

IN the wardrobe. 

ON the wardrobe. 

UNDER the wardrobe. 

 

 

 

 

   5         x         3         =          15 

_______  _______  _______  _________  __________ 

Ime in priimek:_______________ 

2/ 

2/ 

1/ 
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4)  Poveži. Connect. 

 

 

 

 

 

 

5) Pobarvaj pravilno telo. Colour the object in the shape of a CONE. 

                                             

 

6) Poveži lik in telo z ustreznim imenom. Connect a picture of a shape and 

solid to a correct name. 

 CUBOID 

 CYLINDER 

 TRIANGLE 

 CIRCLE 

 

7)   Reši besedilno nalogo in napiši račun. 

How much are these 3 pencil cases together? 1 pencil case = 2 € 

 

 

 

1                                
     
𝟏

𝟒
 

 
𝟏

𝟐
 

One half 

 

Whole   

 

One fourth  

1/ 

2/ 

2/ 

2/ 
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8) Oblikuj navodila za pot do številke 14. Začni pri START.  

Make instructions. 

          

    

 

    

Go _______ steps ________. 

Go _______ steps ________. 

___________________________   

___________________________   

___________________________ 

 

9) Reši besedilno nalogo in napiši račun. 

We went on a farm. There were 4 ducks on a farm. How many legs do all the 

ducks have together?  

 

 

 

 

 

10) Pobarvaj lik tako, da bo 
𝟏

𝟒
 moder. Colour 

1

4
 of this shape. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

    

    

Example:   Go 3 steps East.  

                  Go 3 steps South.  

                  Go 1 step West. 

 

4/ 

2/ 

1/ 
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Priloga 3: Slike objektov  

 
Slika 29: Aldar HQ 

 
Slika 30: Panteon 

 
Slika 31: Nebotičnik 

 
Slika 32: Big Ben 
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Slika 33: Big Benova ura 

 
Slika 34: Piramide 

 
Slika 35: Stolp v Pisi 

 
Slika 36: Cerkev v Koloradu 
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Slika 37: Slavolok 

 
Slika 38: Aljažev stolp 


