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POVZETEK 

Otrok od rojstva naprej z gibanjem spoznava in raziskuje svet okoli sebe. Že od začetka pa se 

v vsakdanjem življenju srečuje tudi z matematiko. V obdobju šolanja lahko ti dve področji 

povezujemo s pomočjo medpredmetnih povezav in tako skušamo otroka privesti do 

trajnejšega znanja. Ker se zavedamo, da ima gibanje pozitivne vplive na proces učenja, smo v 

sklopu tega magistrskega dela napisali priročnik s konkretnimi predlogi dejavnosti 

vključevanja matematičnih vsebin v pouk športa. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili otrokov razvoj, pomen gibanja za 

otroka in celostni razvoj otroka. Predstavili smo tudi opredelitev predmeta šport in 

matematike v učnem načrtu. Navedli smo prednosti in slabosti medpredmetnega povezovanja 

in predstavili  nekaj osnovnih informacij o motivaciji učencev za učenje.  

V empiričnem delu smo napisali priročnik z naslovom Vključevanje matematičnih vsebin v 

pouk športa v 3. razredu, ki vključuje konkretne predloge za vključevanje matematičnih 

vsebin v pouk športa v 3. razredu.  Od učiteljev razrednega pouka, ki so že kdaj poučevali v 3. 

razredu,  smo želeli dobiti povratno informacijo o uporabni vrednosti napisanega priročnika. 

Poleg tega pa smo želeli izvedeti, ali učitelji pri svojem poučevanju vključujejo matematične 

vsebine v pouk športa, ali vključujejo vsebine športa v pouk matematike ter kakšni so njihovi 

razlogi za nepovezovanje vsebin teh dveh predmetov.  

Rezultati raziskave so pokazali, da večina učiteljev povezuje vsebine matematike in športa. 

Najpogosteje v pouk športa vključujejo štetje, razvijanje številskih predstav, vsebine 

geometrije, orientacije, merjenja in logike. Pri pouku matematike pa občasno uporabijo žogo, 

poskoke in počepe. Pri odgovorih učiteljev o povezovanju vsebin teh dveh predmetov pa 

moramo biti previdni, saj nekateri napačno dojemajo pojem medpredmetno povezovanje 

vsebin. Ugotovili smo tudi, da delovna doba ne vpliva na to, ali vključujejo vsebine 

matematike v pouk športa. Delovna doba učiteljev sicer statistično značilno ne vpliva na 

vključevanje vsebin matematike v šport, vendar smo opazili, da učitelji z več delovne dobe 

pogosteje vključujejo vsebine matematike v pouk športa. Najpogostejši razlogi za 

nepovezovanje vsebin pa so pomanjkanje prostora, obremenjenost z ocenjevanjem ter dejstvo, 

da šport poučuje športni pedagog.  

Večina sodelujočih učiteljev je pozitivno ocenila napisani priročnik in dejavnosti v njem. 

Menijo, da je uporaben, ker je na enem mestu zbranih veliko idej za popestritev poučevanja.  

 

Ključne besede: medpredmetno poučevanje, celostno učenje, matematika, šport   



 
 

 

ABSTRACT 

From birth onwards a child experiences and gains knowledge about the world around him by 

movement. Moreover, he encounter mathematics in everyday situations from the very 

beginning. During the child’s school years, these two areas can be intertwined in cross-

curricular links to achieve a more permanent understanding. As we are aware of the positive 

effects of movement on the learning process, we have used our master’s thesis to create a 

handbook with concrete suggestions of activities that incorporate mathematical contents into 

lessons of Physical Education. 

In the theoretical part of the thesis, we presented a child’s development, the importance of 

movement in a child’s life and the holistic development of a child. We also presented the 

definition of Physical Education and Mathematics in the curriculum. Furthermore, we have 

listed the advantages and disadvantages of cross-curricular links, and presented some basic 

information about the pupils’ motivation to learn. 

In the empirical part, we wrote a handbook, titled Integration of Mathematical Contents into 

Sports in the Third Grade. It consists of practical suggestions on how to integrate 

mathematical contents into Physical Education lessons in the 3rd grade. To get feedback on 

the handbook, we asked primary teachers that have taught in the 3rd grade to give us their 

opinions about the practical value of our handbook. In addition, we wanted to find out 

whether teachers integrate mathematical contents into their Physical Education lessons, if they 

integrate sports contents into their Mathematics lessons, and what are their reasons for not 

integrating the contents of these two subjects together. 

The research showed that most teachers do in fact integrate the contents of Mathematics and 

Physical Education. They include counting, development of numerical concepts, geometrical 

contents, orientation, measurement and logics into their Physical Education lessons. 

Furthermore, they occasionally use a ball, jumps and squats in their Mathematics lessons. 

When analysing the teachers’ answers about integrating the two areas, we have to be careful, 

as some have an incorrect apprehension of the cross-curricular link of contents. In addition, 

we discovered that years of teaching do not influence the teachers’ integration of 

mathematical contents into Physical Education lessons. Even though the number of the 

teachers’ years of teaching does not statistically significantly affect whether they include 

mathematical contents into their PE lessons, we did observe that the higher the number of 

years of teaching, the more frequent the use of mathematical contents in Physical Education 

lessons. The most common reasons the teachers listed as causes for not integrating the two 

areas were the lack of space, the burden of assessment, and the fact that their Physical 

Education lessons are taught by a PE teacher. 

Most of the teachers included in this research positively evaluated the handbook and the 

activities it contains. They believe it is useful, because it holds many ideas that teachers can 

use to diversify their lessons – all in one place. 

 

Key words: cross-curricular teaching, holistic learning, Mathematics, Physical Education. 

  



 
 

 

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVOD ................................................................................................................................. 1 

2 RAZVOJ OTROKA ......................................................................................................... 3 

Kognitivni (spoznavni) razvoj ................................................................................................ 3 

Čustveno-socialni razvoj ........................................................................................................ 4 

Telesni razvoj ......................................................................................................................... 4 

Gibalni razvoj ......................................................................................................................... 5 

3 OTROK, GIBANJE IN MATEMATIKA ....................................................................... 6 

3.1 Gibanje in celostno učenje ........................................................................................... 6 

3.2 Gibanje in matematika ................................................................................................. 8 

4 OPREDELITEV ŠPORTNE VZGOJE V UČNEM NAČRTU .................................. 10 

5 OPREDELITEV MATEMATIKE V UČNEM NAČRTU .......................................... 14 

6 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE ........................................................................ 17 

6.1 Načini medpredmetnega povezovanja ....................................................................... 19 

6.2 Medpredmetne povezave in športna vzgoja .............................................................. 24 

6.3 Medpredmetne povezave in matematika ................................................................... 24 

7 EMPIRIČNI DEL – PRIROČNIK ................................................................................ 25 

8 EMPIRIČNI DEL ........................................................................................................... 63 

8.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE ............................................................................. 63 

8.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................................................................ 63 

8.3 METODE DELA ....................................................................................................... 64 

8.3.1 Vzorec ................................................................................................................ 64 

8.3.2 Merski instrumenti ............................................................................................. 66 

8.3.3 Postopek zbiranja podatkov ............................................................................... 66 

8.3.4 Postopek obdelave podatkov .............................................................................. 66 

8.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ...................................................................... 66 

8.4.1 Povezovanje matematičnih in športnih vsebin ................................................... 67 

8.4.2 Razlogi za nepovezovanje .................................................................................. 73 

8.4.3 Ocena ustreznosti v priročniku zapisanih dejavnosti ......................................... 73 

8.4.4 Uporabna vrednost priročnika ............................................................................ 77 

9 SKLEP ............................................................................................................................. 79 

10 VIRI IN LITERATURA ............................................................................................. 81 

11 PRILOGA (anketni vprašalnik za učitelje) .............................................................. 85 



 

 

KAZALO SLIK 
 

Slika 1: Postavitev kolebnic in žoge ........................................................................................ 27 

Slika 2: Primer organizacijskega načrta ................................................................................... 28 

Slika 3: Skica postavitve mreže in premikanja po mreži ......................................................... 29 

Slika 4: Primer preglednice za učence ..................................................................................... 31 

Slika 5: Skica postavitve poligona ........................................................................................... 35 

Slika 6: Primer postavitve simetrale in športnih pripomočkov ................................................ 37 

Slika 7: Postavitev simetričnega poligona ............................................................................... 38 

Slika 8: Priprava prostora in potek štafete................................................................................ 43 

Slika 9: Primeri številskih "hišic" ............................................................................................ 44 

Slika 10: Primer postavitve obročev z večkratniki za utrjevanje poštevanke števil 6, 7 in 8 .. 49 

Slika 11: Skica postavitve poligona ......................................................................................... 52 

Slika 12: Primeri oznak na postajah ......................................................................................... 54 

Slika 13: Primer postavitve poligona in poti enega izmed učencev ......................................... 54 

Slika 14: Skica Carrollovega prikaza na tleh ........................................................................... 55 

Slika 15: Postavitev poligona za drevesni prikaz ..................................................................... 56 

Slika 16: Skica postavitve proge .............................................................................................. 57 

Slika 17: Primer preglednice, v kateri predstavijo pridobljene podatke .................................. 58 

Slika 18: Skica listkov na steni, ki grafično prikazuje zadetke posameznih skupin ................ 59 

Slika 19: Skica postavitve poligona ......................................................................................... 61 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Prikaz sodelujočih učiteljev glede na razred, ki ga poučujejo v tem šolskem letu.........64 

Tabela 1: Prikaz sodelujočih učiteljev glede na to, koliko let poučujejo ………………….……..65 

Tabela 2: Prikaz sodelujočih učiteljev glede na to, kdaj so nazadnje poučevali v 3. razredu ……65 

Tabela 3: Matematične vsebine, ki jih učitelji razrednega pouka vključujejo v pouk športa…..…67 

Tabela 4: χ2-preizkus ali delovna doba učiteljev vpliva na to, ali vključujejo vsebine matematike v 

pouk športa …………………………………………………………………………….................69 

Tabela 6: Športne vsebine, ki jih učitelji razrednega pouka vključujejo v pouk matematike.........70 

Tabela 7: χ2-preizkus ali delovna doba učiteljev vpliva na to, ali vključujejo vsebine športa v pouk 

matematike …………………………………………………………………………….................72 

Tabela 5: Razlogi za nepovezovanje vsebin matematike in športa …………………………..73 

Tabela 6: Ocena ustreznosti v priročniku zapisanih dejavnosti po vsebinskih sklopih ……...74 

Tabela 7: Najbolje ocenjene dejavnosti po vsebinskih sklopih …………………………….75 

Tabela 8: Najslabše ocenjene dejavnosti po vsebinskih sklopih …………………………...76 

Tabela 9: Mnenje učiteljev razrednega pouka o izdelanem priročniku …………………….77 

 

file:///J:/MAGISTRSKA_pošlji%20v%20pregled_5-8-2019/darja_pozun_TEORETIČNI%20DEL_popravljeno.docx%23_Toc22747788
file:///J:/MAGISTRSKA_pošlji%20v%20pregled_5-8-2019/darja_pozun_TEORETIČNI%20DEL_popravljeno.docx%23_Toc22747796
file:///J:/MAGISTRSKA_pošlji%20v%20pregled_5-8-2019/darja_pozun_TEORETIČNI%20DEL_popravljeno.docx%23_Toc22747797
file:///J:/MAGISTRSKA_pošlji%20v%20pregled_5-8-2019/darja_pozun_TEORETIČNI%20DEL_popravljeno.docx%23_Toc22747799


Požun D. (2019): Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu: UL PEF 

 
 

 
1 

 

 

1 UVOD 

Najbolj učinkovito se učimo, če poleg vida, sluha in govora v učni proces vključimo tudi 

gibalno aktivnost. Kar nekaj raziskav je pokazalo, da se je znanje učencev ob povezovanju 

matematičnih vsebin s športom izboljšalo (Planinšec, 2004; Zurc, 2008; Novak, Turšič, Klun 

in Lale, 2008; Zakotnik in Žibert, 2008). 

Način dela v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju temelji na povezanosti predmetov, 

ciljev in vsebin. Z medpredmetnim in celostnim učenjem dosežemo trajnejše in 

kompleksnejše znanje (Novak in Markun Puhan, 2012). V šolski praksi se medpredmetne 

povezave najlažje uresničujejo v prvem triletju. Otrok je takrat na razvojni stopnji, ko svet 

dojema celostno, vse predmete pa poučuje en učitelj, ki dobro pozna vse učne načrte in zato 

posledično hitro najde možnost skupnih povezav (Elkind, 1994, v Kovač in Jurak, 2010). Tudi 

V. Štemberger (2008) se strinja, da je izvedba medpredmetnih povezav najlažja v prvem in 

drugem triletju, ker učence poučuje le en učitelj, ki dobro pozna učne načrte, predvsem pa je 

za izvedbo potrebna tudi časovna fleksibilnost, saj je medpredmetne dejavnosti velikokrat 

nemogoče izpeljati v eni šolski uri. Če se odločimo za načrtovanje medpredmetnih povezav, 

je nujno, da upoštevamo cilje vseh predmetov, ki jih vključujemo. B. Sicherl Kafol (2008) 

dodaja, da morajo biti za uspešno uresničevanje medpredmetnih povezav zagotovljeni 

ustrezni pogoji, kot so pripravljenost za sodelovanje, poznavanje ciljev in vsebin različnih 

predmetnih področij, skrbno načrtovanje ter prilagojenost razvojni stopnji in predznanju 

otrok.  

Za otroka in mladostnika je gibanje ena izmed osnovnih potreb. Pri drugih predmetih je 

gibanje pogosto uporabljeno kot sredstvo motivacije, redko pa se vsebine športne vzgoje 

pojavljajo kot primer ustreznih medpredmetnih povezav (Štemberger, 2008). Gibalne 

aktivnosti nimajo pozitivnega vpliva le na otrokov gibalni, pač pa tudi na kognitivni, socialni 

in čustveni razvoj (Cotič in Felda 2000, v Videmšek in Pišot, 2007). Gibanje daje procesu 

učenja nove razsežnosti. L. Novak in N. Markun Puhan (2012) se strinjata, da je gibanje lahko 

del vsakega predmeta, če je dejavnost ustrezno načrtovana, ne le pouka športa. 

Planinšec (2004) navaja, da so rezultati nekaterih raziskav pokazali, da je proces učenja 

učinkovitejši, kadar kot didaktično sredstvo uporabimo gibanje. Prav tako so tudi nekatere 

raziskave, ki so jih izvedli učitelji slovenskih osnovnih šol (Novak, Turšič, Klun, in Lale, 

2008; Zakotnik in Žibert, 2008) pokazale, da se je ob povezovanju matematičnih vsebin z 

gibanjem znanje učencev pri nekaterih matematičnih vsebinah izboljšalo.  

Ker načrtovanje dejavnosti za medpredmetno povezovanje vsebin učiteljem vzame veliko 

časa, smo se odločili, da v sklopu magistrskega dela napišemo priročnik s konkretnimi 

predlogi dejavnosti, ki jih lahko uporabijo pri povezovanju pouka športa in matematike. 

Preden smo začeli s pisanjem priročnika, smo preverili, ali kaj podobnega že obstaja. 

Ugotovili smo, da v posameznih prispevkih obstaja le nekaj konkretnih predlogov za izbrane 

vsebine ter priročnik gibalnih aktivnosti za učenje in poučevanje matematike v 2. razredu 
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osnovne šole, ki ga je v sklopu svoje diplomske naloge napisala R. Andrejka Kavčič (2005). 

Čeprav je priročnik napisan za 3. razred, menimo, da ga kot izhodišče za prilagoditev 

dejavnosti uporabijo tudi drugi učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji.  
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2 RAZVOJ OTROKA 

Razvoj otroka se odraža na različnih, med seboj povezanih področjih. Razvoj vsakega 

posameznika poteka na kognitivnem (spoznavnem), telesnem, gibalnem, čustvenem in 

socialnem področju. Razvoj otroka ni vedno kontinuiran, občasno je ta proces tudi prekinjen, 

vendarle pa poteka v značilnih stopnjah, ki naj bi se pri vseh otrocih pojavile pri približno 

enaki starosti (Gallahue in Ozmun, 1998).  

Razvoj otroka na podlagi skupnih značilnosti posameznikov v določeni starostni skupini 

delimo na posamezna razvojna obdobja. Vsako razvojno obdobje ima svoje značilnosti. L. 

Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) definirata naslednja razvojna obdobja otroka: 

prenatalno obdobje, obdobje dojenčka, obdobje malčka, zgodnje otroštvo, srednje in pozno 

otroštvo. Razvoj je najhitrejši v prvih treh letih življenja, nato pa se nekoliko upočasni, vendar 

kljub temu intenzivno poteka vse do konca adolescence. Spremembe v razvoju pa se dogajajo 

tudi pri odraslem človeku.  

V nadaljevanju bomo predstavili kognitivni, čustveno-socialni in gibalni razvoj.  

Kognitivni (spoznavni) razvoj 

Spoznavni oz. kognitivni razvoj se nanaša na intelektualne procese, kot so zaznavanje, 

predstavljanje, presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov. Ti procesi 

omogočajo mišljenje, odločanje in učenje (Marjanovič Umek, 2004). Poznamo več teorij 

spoznavnega razvoja, med najbolj znanimi pa je Piagetova teorija.   

Spoznavni razvoj otroka po Piagetu (Labinowicz, 2010) poteka v treh fazah: 

- faza senzomotorne inteligence (začetek prvega do drugega leta življenja); 

- obdobje konkretnih operacij: 

o predoperacionalno mišljenje (od 2.–7. leta), 

o operacionalno mišljenje (od 7./8.–10./11. leta); 

- faza formalnih operacij (zgodnja in srednja adolescenca). 

Senzomotorna stopnja je odločilna za začetek in razvoj govora. V tem obdobju otrok 

spoznava in razumeva svet prek gibalnih in zaznavnih aktivnosti. Otrok se s posnemanjem in 

ponavljanjem odziva in hkrati sporoča svoje želje. Pri približno 6 letih se otroci osvobodijo 

egocentričnega mišljenja. Takrat njihova pozornost ni več kratkotrajna in ni usmerjena samo 

na en objekt, ampak postaja vedno bolj selektivna, dobiva večji obseg in trajnost, to pomeni, 

da lahko otroka usmerjamo z verbalnimi navodili. V tem času gredo otroci v šolo, se učijo 

brati in pisati, začenjajo razumeti vzročno-posledične odnose. Kljub temu pa se pri reševanju 

problemov še vedno lahko osredinijo le na eno stvar ali le del problema. S težavo počnejo dve 

stvari hkrati (npr. vodijo žogo in spremljajo gibanje sošolca). Vendar pa se njihova 

sposobnost za spremljanje in razumevanje navodil nenehno povečuje.  

V fazi operacionalnega mišljenja (od 7./8.–10./11. leta) so sposobni opravljati različne 

kognitivne funkcije, miselne operacije na realnih predmetih ali slikah, kot so npr. 

klasifikacija, seriacija, operacije s števili, induktivno sklepanje in konkretno mišljenje. Pri tej 

starosti že usvojijo princip konzervacije (razumejo, da količina ostane enaka kljub sprememb 
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v videzu ali razporeditvi), sposobnost formalnega mišljenja, sklepanja in reševana problemov 

pa ves čas raste. Pri devetih letih je njihovo mišljenje kritično, sposobni so obravnavati več 

kot eno perspektivo pri reševanju problemov.  

Po 12. letu se začne pri otroku razvijati stopnja formalnih operacij. Mišljenje ni več vezano le 

na konkretne predmete in izkušnje, temveč lahko otrok razmišlja tudi o odnosih med 

besednimi in drugimi simboli. Zmožen je hipotetičnega mišljenja in sklepanja na osnovi 

logike. ta zmožnost se najprej razvoje na naravoslovnem, nato pa tudi na družboslovnem 

področju. Postopoma je mladostnik sposoben razmišljati tudi o svojem mišljenju (Marentič 

Požarnik, 2018). 

Kognitivni razvoj ne poteka neodvisno, ampak v tesni povezavi z gibalnim in čustveno-

socialnim razvojem (Videmšek in Pišot, 2007). Tudi Ismail (1976 v Zurc, 2008) pravi, da so 

vsa področja otrokovega razvoja, telesno, gibalno, kognitivno, čustveno in socialno, 

medsebojno povezana. 

Razvoj po zgoraj opisanih fazah poteka postopno, stopnje se med seboj prekrivajo. Med 

posamezniki se lahko pojavijo velike razlike v tempu razvoja in času, ko vstopijo v določeno 

novo fazo. Nekateri nikoli ne dosežejo stopnje formalnih operacij. Zato ne bi smel pouk niti 

ob koncu osnovne šole v celoti postati abstrakten (Marentič Požarnik, 2018). 

Čustveno-socialni razvoj 

V obdobju zgodnjega otroštva začnejo otroci razvijati predstavo o sebi, svojih sposobnostih, 

veščinah, lastnostih. V kasnejših letih se njihovo dojemanje samega sebe razširja in 

dopolnjuje z informacijami različnih izvorov, npr. spomin, lastne misli, ocene in vrednotenje 

sebe na osnovi odnosov z odraslimi in vrstniki.  

Otroci med 6. in 12. letom dosežejo sposobnost izražanja čustev, ki so prilagojena določenim 

socialnim pravilom. Znajo jih kontrolirati, razvijajo občutek empatije, začnejo se zavedati 

svojih potreb in čustev drugih. Zato se morajo vsi, ki v tem obdobju delajo z njimi, zavedati, 

da je vsako otroštvo edinstveno kar se tiče odzivanja na različne situacije. Njihove izkušnje z 

učenjem in športom morajo biti v tem obdobju pozitivne. Vsak otrok potrebuje spoštovanje, 

veliko razumevanja in topline. Ustvariti moramo pozitivno ozračje za njihovo učenje, jim 

dajati natančne in spodbudne povratne informacije ter njihov trud tudi nagraditi. 

Besedno zvezo socialni razvoj otroka razumemo kot vzpostavljanje vezi z drugimi, nastanek 

sodelovalne igre, empatije in občutek pripadnosti. V starosti od 6. do 10. leta radovednost in 

zanimanje otrok za svet okoli sebe raste. V tem času se učijo sodelovati z vrstniki, 

najpogosteje izbirajo prijatelje istega spola, postopoma pa se naučijo sprejemati odgovornosti 

in obveznosti (Bačanac, 2016). 

Telesni razvoj 

Na rast telesa vplivajo genski in okoljski dejavniki. Na različne razsežnosti telesne rasti imajo 

največji vpliv genski dejavniki. Čeprav genski dejavniki določajo meje rasti, imajo okoljski 

dejavniki precejšen vpliv na to, v kolikšni meri bodo te meje dejansko dosežene. 

Najpomembnejši okoljski dejavniki, ki vplivajo na telesno rast so prehrana, gibalna dejavnost, 

poškodbe, bolezni in podnebne razmere (Malina idr., 2004 v: Videmšek in Pišot, 2007).  
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Novorojenčki ob rojstvu merijo okoli 50 cm in tehtajo med 2700 in 4500 grami. V prvem letu 

po rojstvu je njihova rast najbolj intenzivna. V prvem letu življenja otrok zraste za približno 

25 cm, v drugem letu za približno 13 cm, nato pa se rast umiri in otrok v enem letu zraste za 

približno 5–6 cm na leto. Drugi velik poskok v rasti sledi v času mladostništva. Na povečanje 

telesne mase vplivajo različni dejavniki (npr. spol, kajenje matere, prezgodnji porod …). 

Novorojenčkova masa se takoj po porodu zmanjša za približno 5 % vrednosti porodne mase, 

vendar novorojenček to maso nadoknadi v prvih 10 dneh življenja. Ob dopolnitvi prvega leta 

se njegova masa potroji, do drugega leta pa je malček težek približno štirikrat več kot ob 

rojstvu. Kasneje v enem letu pridobi med 2,25 in 2,75 kg. V obdobju mladostništva sledi tudi 

poskok v telesni teži, po tem obdobju pa naj bi telesna teža zadržala svojo vrednost 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Gibalni razvoj 

Gibalni razvoj človeka se začne že v predporodni dobi in se v nadaljnjem razvoju nenehno 

izpopolnjuje. Posebej izrazit je v prvih treh letih življenja. Za razvoj gibalnih spretnosti otroka 

je nujno potrebna določena raven razvitosti mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, pa tudi 

proces učenja (Videmšek, 2003). Pojem gibalni razvoj predstavljajo razgibane in praviloma 

nepretrgane spremembe na motoričnem in gibalnem področju (Gallahue in Ozmun, 1998).  

Ker otrokov razvoj poteka hkrati na različnih področjih, je tudi gibalni razvoj močno povezan 

s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. Gibalni razvoj poteka v dveh 

smereh, cefalo-kavdalni in proksimodistalni. Razvoj v cefalo-kavdalni smeri pomeni, da je 

otrok najprej sposoben nadzirati gibanje glave, šele nato trupa in rok ter nazadnje nog. Razvoj 

v proksimodistalni smeri pa pomeni, da je otrok najprej sposoben nadzirati gibanje delov, ki 

so bližje hrbtenici, kasneje pa tudi bolj oddaljene dele. Otrok se postopoma uči nadzirati in 

učinkovito izvajati zahtevnejše gibalne spretnosti. Razvoj je povezan s kronološko starostjo, 

vendar od nje ni popolnoma odvisen (Videmšek in Pišot, 2007). 

Gallahue in Ozmun (1998) delita gibalni razvoj na 4 faze:  

- refleksna gibalna faza (do 1. leta) – refleksne gibe dojenčka sprožijo določeni dražljaji. 

Večina refleksov pri dojenčkih izgine v prvih šestih mesecih. 

- rudimentalna gibalna faza (od 1. do 2. leta) – to so začetne, še nepopolne motorične 

sposobnosti otroka.  

- temeljna gibalna faza (od 2. do 7. leta) – gibanje postaja vse bolj učinkovito in 

usklajeno. Otroci v tem obdobju preizkušajo svoje gibalne sposobnosti in zmogljivosti 

ter odkrivajo različne gibalne spretnosti. Ob koncu tega obdobja naj bi obvladali večino 

temeljnih gibalnih spretnosti. Pomembno vlogo v tem obdobju ima spodbudno okolje ter 

ustvarjanje priložnosti za dejavnost in učenje. Če v tem obdobju ne doseže najvišje 

stopnje razvoja, ima lahko v nadaljnjem gibalnem razvoju težave.  

- specializirana gibalna faza (od 7. leta naprej) – na začetku te faze začne otrok 

povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za izvajanje specializiranih športnih 

spretnosti. Izvajanje le teh je nadzirano, izpopolnjeno in hitro.  

Dober gibalni razvoj pa vpliva tudi na učenje na drugih področjih, med njimi tudi na 

matematično.   
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3 OTROK, GIBANJE IN MATEMATIKA 

Večina ljudi ob besedi gibanje najprej pomisli na telesno aktivnost, hitrost, moč … Čeprav se 

na prvi pogled ne zdi tako, je ob vseh teh pojmih še mnogo drugih dejavnosti, ki so močno 

povezane z gibanjem. Učenje pesmice, deklamacije, spoznavanje oblik, prostorskih odnosov, 

to so le nekateri primeri aktivnega učenja, ki so močno povezani z gibanjem (Peskar, 2015). 

Naloga odraslega je, da s spodbudami in razpoložljivimi pripomočki, materiali, prostorom ali 

vodeno dejavnostjo, spodbudi otroke, da se gibajo in jim s tem omogoči nova izkustva, ki jih 

otroci sprejemajo preko celotnega zaznavnega kanala. Pri vsem tem je najpomembneje, da se 

otrok preko igre giba in hkrati z gibanjem tudi igra (Peskar, 2015). Ena najpomembnejših 

plati športa je dejstvo, da gibalna aktivnost otroku v največji meri omogoča učenje in 

razumevanje sveta, ki ga obdaja. Motorične izkušnje niso koristne le za zdravje in dobro 

počutje, ampak tudi za bogatenje otrokove ustvarjalnosti (Videmšek, 2003). 

Z gibanjem in igro, ki otroka miselno in čustveno motivirata, otrokom omogočamo 

pridobivanje znanja na najhitrejši in najlažji način. Z načrtovanjem raznolikih in zanimivih 

vsebin ter dejavnosti pritegnemo otroke ter jim nudimo izzive v novih situacijah, ko morajo 

iskati rešitve za gibalne in hkrati matematične probleme (Šepul, 2015).    

Pri učenju z gibanjem ne gre le za pridobivanje gibalnih spretnosti in razvijanje gibalnih 

sposobnosti, ampak tudi za spodbujanje otrokovega emocionalnega, intelektualnega in 

socialnega razvoja. Z gibalnimi dejavnostmi otrok razvije naslednje psihofizične sposobnosti 

in lastnosti (Kroflič in Gobec, 1992): 

- gibalne sposobnosti (koordinacijo gibanja, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost, 

natančnost), 

- samozavedanje (pridobivanje podobe o sebi, orientacija lastnega telesa, telesna slika, 

telesna shema, zavedanje telesa), 

- zavedanje prostora in časa (ker je gibanje dogajanje v prostoru in času), 

- govor (razumevanje govora drugih, besedno izražanje), 

- zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju (občutljivost na dogajanje v okolju), 

- višje spoznavne funkcije (pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje), 

- ustvarjalnost, 

- čustvena in socialna prilagojenost. 

L. Novak in N. Markun Puhan (2012, str. 592) pravita, da »gibanje ni le stvar športne vzgoje, 

podobno kot funkcionalna pismenost ni le stvar pouka maternega ali tujega jezika. Lahko je 

del vsakega predmeta, če je dejavnost ustrezno osmišljena.« 

3.1 Gibanje in celostno učenje 

Že v antiki sta Sokrat in Platon raziskovala medsebojne povezave med umom in telesom, 

sodobni znanstveniki pa so povezanost tudi dokazali. Zaradi povezanosti vseh teh sistemov 

razvoj na enem področju vpliva na oblikovanje drugih. Napredek na enem področju pomeni 
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napredek tudi na drugem področju in obratno, zaostanek na enem pomeni tudi zaostanek na 

ostalih (Ismail, 1976 v: Pišot, 2000). Celostno učenje ne vključuje le miselnih procesov, 

temveč tudi čutila, čustva, gibanje in okolje (Ščuka, 2007).  Komensky je že leta 1913 napisal 

zlato pravilo za učitelja, da moramo znanje pridobivati s čutnim zaznavanjem, z vidom, 

sluhom, tipom, vonjem in okusom. Priporočal je, da je za otroka bolje, če stvari hkrati 

zaznava z več čutili. Za to svoje pravilo je navedel tudi tri razloge. Vsako spoznavanje nove 

stvari se začne preko čutil, le ta zagotavljajo spoznanje, sama spoznanja pa se vtisnejo v 

spomin preko čutil. Če želimo učencem dati pravo in zanesljivo znanje, jim moramo dati 

možnost, da se učijo z lastnim opazovanjem in čutnim zaznavanjem. Tak način učenja 

omogoča, da stvari trajno ostanejo v našem spominu.  

B. Marentič Požarnik (1988) meni, da je gibalni razvoj otroka tesneje povezan z ostalimi 

razvojnimi področji kot druga. Velika povezanost med gibalnimi in kognitivnimi 

sposobnostmi obstaja, ko so gibalne naloge informacijsko zahtevne, kompleksne in neznane, 

ko je gibanje nenavadno ali ko je potrebna hitrost razumevanja ter pretok informacij, ki je 

pomemben za uspešno razrešitev tako gibalne kot miselne dejavnosti. Gibalna dejavnost 

lahko spodbudno vpliva na razvoj kognitivnih dejavnosti (Planinšec, 1995). Otrok, ki je na 

gibalnem področju uspešen, veliko bolj zaupa v svoje sposobnosti in se tudi prej osamosvoji 

(Kremžar, 1989).  

Že Platon, Locke, Komenski, Rousseaou, Montesori, Dewey in Piaget so pisali o povezanosti 

kognitivnega razvoja in gibalne aktivnosti. Verjeli so, da je gibalna aktivnost osnova 

intelektualnemu razvoju. Učenje določenih simbolnih pojmov je uspešnejše, če v proces 

učenja vključimo gibalne aktivnosti (Zurc, 2008).  

Ob gibanju se kaže tudi miselna aktivnost otroka, saj ob gibanju spontano odkriva svet in se 

ob tem tudi uči. Miselna dejavnost, ki je podkrepljena z gibi, ostane v spominu dlje časa. Vse, 

kar otrok naredi  gibom telesa, se mu v možgane odtisne kot slika. Otrok se celostno in 

ustvarjalno izraža skozi glasbo (pesmi, izštevanke), likovno umetnost, gibanje telesa (ples, 

izražanje telesa) in govor (Kroflič in Gobec, 1992). 

Celostno učenje je samoumevno v igri predšolskega otroka, vse bolj pa je pomembno tudi na 

razredni stopnji. Mnogi strokovnjaki poudarjajo, da se najbolj učinkovito učimo, če poleg 

vida, sluha in govora v učni proces vključimo tudi gibalno aktivnost (Zurc, 2008). »V 

spominu nam ostane 20 % tega, kar preberemo, 30 % tega, kar slišimo, 40 % tega kar vidimo, 

50 % tega kar povemo, 60 % tega, kar storimo in 90 % tega, kar vidimo, slišimo, povemo in 

storimo.« (Rose in Goll, 1993, str. 6). 

Naš spomin naj bi se izboljšal, če si isti podatek skušamo zapomniti po različnih učnih poteh. 

Učna vsebina lahko do možganov pripotuje po različnih vstopnih kanalih; preko slušne učne 

poti, z vidno zaznavo in delovanjem. Te učne poti so koristne, ker učenec tako dobi več 

predstav, podatkov o isti učni vsebini. Več čutnih poti kot sodeluje pri sprejemanju podatkov, 

več polj čutne zaznave v možganih sodeluje pri shranjevanju podatkov v dolgotrajni spomin. 

Širše kot je podatek razpršen po možganskih poljih, več smiselnih povezav se bo ustvarilo, s 

tem pa je tudi več možnosti za priklic učne vsebine v naš spomin. Na podlagi teh spoznanj je 

smiselno v pouk vključevati vse tri učne poti. Pri pouku še vedno prevladujejo slušne 
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zaznave, saj je za učitelja to najlažji način, učenci pa so pri takem načinu podajanja učnih 

vsebin lahko zelo pasivni. Slabost uporabe le tega učnega kanala je tudi nezadovoljiva 

nazornost učnih vsebin, posledično pa jo učenci tudi hitro pozabijo. Zato je zelo pomembno, 

da se učenci z isto učno vsebino seznanijo  tudi preko vidnega učnega kanala in z delovanjem 

(Keller, 1999). 

Pri celostnem učenju učenec samostojno odkriva in tako doživi smisel celote ter se uči z več 

vidikov hkrati. Sestavni del učenja so tudi napake, zato jih moramo dopustiti. Otrok se lažje 

uči, če v učnem okolju prevladuje sproščeno vzdušje, humor, motivacija in dobri odnosi v 

skupini (Novak in Markun Puhan, 2012). 

Strokovnjaki so na podlagi opazovanja otroka pri njegovem naravnem ter spontanem učenju 

ugotovili, da se otrok uči z lastno izkušnjo oziroma s poskušanjem. Ker se otrok največ nauči 

z gibalnimi dejavnostmi, naj bi se tudi učne ure skušale čim bolj približati naravnim 

situacijam. Otrokova miselna aktivnost se kaže tudi ob gibanju, saj se med spontanim 

odkrivanjem sveta tudi uči. Vse, kar otrok naredi z gibom telesa, se v možganih vtisne kot 

slikovna podoba. Zato ostane z gibi podkrepljena miselna dejavnost dlje časa v spominu 

(Videmšek, Drašler in Pišot, 2003).  

Igra predstavlja najstarejši način vzgoje otrok in priprave na življenje. Ima pomembno vlogo 

pri razvoju otroka v celostno osebnost (Pistotnik, 1995). L. Marjanovič Umek (2001) pravi, da 

je igra dejavnost, v kateri se spontano prepletajo vsa področja otrokovega razvoja: gibalno, 

spoznavno, čustveno in socialno.  Tudi Pišot (2011) pravi, da gibalne dejavnosti omogočajo 

otroku vključevanje vseh področij njegovega izražanja, motoričnega, kognitivnega, 

konativnega in čustveno-socialnega. 

Dejavnost, ki celostno vpliva na razvoj otroka in zagotavlja nadgradnjo predhodnih izkušenj 

je didaktična gibalna igra (Pišot, 1990 v Videmšek in Pišot, 2007). Preko didaktične gibalne 

igre lahko učitelj dosega različne zastavljene cilje. Učitelj izbere vsebino, ki pri otroku 

spodbudi gibalno aktivnost, hkrati pa dosega tudi učni cilj z nekega drugega področja. Pri 

izvedbi didaktične igre, s katero želimo otroka pripeljati do izbranega cilja, mora učitelj dobro 

poznati ta cilj. Da bo le-ta uspešno dosežen, mora učitelj včasih med samo izvedbo igre 

prilagoditi pravila, prostor, način gibanja ali vsebino igro (Videmšek in Pišot, 2007). 

3.2 Gibanje in matematika 

Otrok ob vsakodnevnih dejavnostih prešteva, razvršča, organizira, primerja itn., pri vsem tem 

pa se spontano giba. Pri začetnem učenju matematike je pomemben stik s konkretnimi 

predmeti, ki ima velik pomen za kasnejšo abstrakcijo. Prav gibanje pa otroku omogoča ta stik 

s konkretnim. Ob prenehanju gibanja bi otrok izgubil osnovno obliko učenja. Znanje, ki ga 

otrok pridobi preko lastne izkušnje, najhitreje ponotranji in ga kasneje pravilno uporabi v 

drugih življenjskih situacijah (Peskar, 2015). Tudi S. Tancig (1987) se strinja, da je prvotni 

stik s konkretnimi pojavi temelj za kasnejšo abstrakcijo, npr. »manipulacija z različnimi 

konkretnimi objekti je temelj za kasnejše abstraktno pojmovanje velikosti, oblike, prostornine 

in količine.« 
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Z gibanjem in z matematiko se srečujemo vsak dan in povsod. Veliko otrok že v zgodnjih 

letih šolanja izraža strah pred usvajanjem matematičnih vsebin, kljub temu, da se z 

matematiko srečujejo praktično povsod. Zato je pomembno, da otrokom matematiko 

približamo kot nekaj zanimivega, zabavnega in poučnega. Ustvariti moramo prijetno okolje, 

ki otroku nudi priložnosti za operiranje z različnimi materiali, ga s tem spodbujamo k učenju 

in poskrbimo, da ob reševanju matematičnih problemov doživlja zadovoljstvo (Hartog in 

Brosnan, 1994). 

Gledano z razvojnega vidika se otrokovo mišljenje razvija od konkretnega k abstraktnemu. 

Gibanje otroku v procesu zgodnjega učenja omogoča stik s konkretnimi pojavi, kar je temelj 

za kasnejšo abstrakcijo. Otroci z gibanjem pridobivajo izkušnje, ki so temelj njihovega 

znanja. Če se otroci ne bi gibali, bi s tem izgubili enega temeljnih načinov usvajanja znanja. 

Otrok znanje, ki ga pridobi z lastno aktivnostjo, ponotranji. To znanje je temelj, ki ga kasneje 

nadgradi z novimi, kompleksnejšimi pojmi. To je še posebej pomembno pri matematiki, ker 

imajo po navadi otroci, ki pridobljenega znanja ne ponotranjijo, precej težav pri razumevanju 

novih matematičnih pojmov v višjih razredih (Žagar, Geršak in Cotič, 2006 v Videmšek in 

Pišot, 2007).  

Po Piagetu (Nemec in Krajnc, 2011) je otrok med sedmim in enajstim letom v obdobju 

konkretno logičnega mišljenja. Razvijati se začne tudi sposobnost za matematične operacije. 

Otrok lahko pri mišljenju hkrati upošteva več vidikov iste situacije. Pri tem pa si mora 

pomagati s konkretnim materialom in konkretnimi situacijami. Na tej stopnji razvijejo 

miselne operacije za seštevanje, odštevanje, razvrščanje, ohranjanje. 

Na razredni stopnji matematične pojme obravnavamo od konkretnega preko grafičnega do 

simbolnega nivoja. Ker otrok v tem obdobju prehaja s predoperacionalne stopnje 

kognitivnega razvoja na stopnjo konkretnih operacij, je konkretni nivo za otroka zelo 

pomemben. V tem obdobju je namreč sposoben reševati konkretne pojme na logičen način. 

Konkretno-izkustvena dejavnost je pri razvoju kognitivnih procesov ena od obveznih stopenj, 

ki pa se jo je doslej na naših šolah prevečkrat izpuščalo ali pa ji namenjalo premalo časa. To 

je eden od temeljnih vzrokov za slabše rezultate pri začetnem šolanju. Šele po tem, ko imajo 

učenci dovolj izkušenj na konkretni ravni, lahko preidemo na slikovno in nato postopoma na 

simbolno raven (Cotič, Felda in Hodnik, 2000).  

Na vseh nivojih obravnave matematičnega pojma je aktualna metoda celostnega načina 

poučevanja, najbolj na konkretnem in grafičnem nivoju. Eden od temeljev poučevanja na 

konkretnem nivoju so ustvarjalno-gibalne dejavnosti. Gibalne aktivnosti nimajo pozitivnega 

vpliva le na otrokov gibalni, pač pa tudi na kognitivni, socialni in čustveni razvoj (Cotič in 

Felda, 2007: v Videmšek in Pišot, 2007). 

»Pri povezovanju vsebin športne vzgoje in matematike z metodo celostnega pristopa želimo 

učence nekaj naučiti tako, da si bodo vsebine in pojme lažje zapomnili in da bo njihovo 

znanje trajno in uporabno« (Novak in Markun Puhan, 2012, str. 592). Tudi T. Hodnik Čadež 

in T. Filipčič (2005) prikazujeta povezovanje matematike in športa kot eno izmed možnih 

oblik načrtovanja medpredmetnega povezovanja na podlagi ciljev. 
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V nadaljevanju navajamo primere raziskav, ki potrjujejo pomen povezovanja vsebin 

matematike in športa.  

M. Naglav (2019) se je lotila raziskave v vrtcu. Zanimala jo je povezava med gibanjem in 

intelektualnimi dosežki 4- in 5-letnih otrok na matematičnem področju. Ugotovila je, da so 

otroci po prosti vadbi veliko bolj vztrajni in motivirani pri reševanju težjih matematičnih 

nalog. Posledično je tudi njihova uspešnost pri reševanju nalog višja.  

Raziskava, ki jo je predstavila J. Zurc (2008), je pokazala, da so pri reševanju matematičnih 

nalog uspešnejši tisti učenci, ki so bili deležni celostnega načina poučevanja. Razloge za 

uspešnost so raziskovalci večinoma pripisali gibanju, ki je otrokova naravna potreba. Gibalna 

aktivnost je pomembna predvsem pri poznavanju in razumevanju osnovnih matematičnih 

pojmov ter pri reševanju enostavnih matematičnih problemov.    

Da gibanje pozitivno vpliva na učni uspeh učencev, potrjuje tudi ameriška študija, v katero je 

bilo vključenih milijon otrok med 10. in 14. letom starosti. Ugotovili so statistično pomembno 

povezanost med njihovo telesno učinkovitostjo ter uspehom pri branju in matematiki 

(Brettschneider in Neul, 2004 v: Škof idr., 2016).  

Slovenski učenci v športnih oddelkih imajo v primerjavi z učenci v običajnih šolskih 

programih višje ocene pri slovenščini za 16 % in pri matematiki za 14 %. Tudi njihov 

povprečni učni uspeh je višji (Peternelj, Škof in Strel, 2008 v: Škof in Bratina, 2016).  

Vsi ti podatki so dober pokazatelj, da otroci potrebujejo gibanje za svoj optimalen razvoj na 

vsej področjih. Zato je zelo pomembno, da učitelji skušajo čim več gibanja vključiti tudi v 

poučevanje ostalih predmetov, ne le športa.  

V priročnik, ki smo ga napisali v sklopu tega magistrskega dela, smo vključili različne 

didaktične gibalne igre, s katerimi preko gibanja dosegamo tudi matematične cilje. Večina 

zapisanih dejavnosti je primerna za utrjevanje že obravnavane snovi. 

4 OPREDELITEV ŠPORTNE VZGOJE V UČNEM NAČRTU 

V učnem načrtu je šolska športna vzgoja opredeljena kot »nenehen proces bogatenja znanja, 

razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in 

odnosov med posamezniki. Z rednim in kakovostnim športnim udejstvovanjem si 

prizadevamo, da prispevamo k skladnemu bio-psiho-socialnemu razvoju otroka, sprostitvi ter 

zmanjšanju negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih slabih navad. Ob skrbi za zdrav 

razvoj ga tudi vzgajamo in učimo, kako v vseh življenjskih obdobjih bogatiti svoj prosti čas z 

vsebinami športa. Z zdravim načinom življenja bo učenec skrbel za dobro počutje, zdravje, 

vitalnost in življenjski optimizem« (Kovač idr. 2011, str. 4). 

Učni načrt (2011, str. 4) opredeljuje naslednja splošna izhodišča, katerim mora slediti športni 

pedagog: 

- športna vzgoja naj bo sredstvo celostnega razvoja osebnosti otroka in mladostnika, 
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- spoštovati mora načelo enakih možnosti za vse učence ter upoštevati njihovo različnost 

in drugačnost, 

- pedagoški proces naj vodi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran, 

- učno-ciljna naravnanost učnega načrta omogoča določeno stopnjo avtonomije šole in 

učitelja, vendar hkrati zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno izbiro 

vsebin, metod, oblik in organizacijskih pristopov, 

- načrtno mora spremljati in vrednotiti razvoj ter dosežke učencev in jih spodbujati k 

rednemu športnemu udejstvovanju, 

- v vsako uro športa naj vključi igro, 

- učence naj spodbuja k humanim medsebojnim odnosom in športnemu obnašanju, 

- posebno skrb mora nameniti učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim za šport, 

- športno dejavnost naj povezuje z drugim predmetnimi področji, 

- pri delu naj uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 

- spoštovati mora predpisane standarde in normativna izhodišča ter skrbeti za varnost pri 

vadbi.   

SPLOŠNI CILJI ŠPORTNE VZGOJE 

V učnem načrtu (2011, str. 7) je navedeno, da naj bo športna vzgoja usmerjena v:  

- zadovoljitev učenčeve prvotne potrebe po gibanju in igri, 

- posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

- pridobivanje mnogih raznovrstnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, 

- čustveno in razumsko dojemanje športa.  

S tako usmerjeno športno vzgojo v osnovnošolskem programu uresničujemo naslednje 

splošne cilje športne vzgoje:  

- skrb za skladen telesni in gibalni razvoj, 

- razvijanje zavestnega nadzora telesa pri izvedbi različnih položajev 

- spoznavanje zdravega načina življenja, 

- razumevanje koristnosti gibanja in športa,   

- usvajanje različnih spretnosti in znanj,  

- razvijanje pozitivnih vedenjskih vzorcev. 

OPERATIVNI CILJI ŠPORTNE VZGOJE V 3. RAZREDU 

Operativni cilji so v učnem načrtu (Kovač idr. 2011, str. 9) opredeljeni po treh vzgojno-

izobraževalnih obdobjih. V vsakem razredu so razdeljeni v štiri skupine, ki poudarjajo: 

- ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj ter razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti), 

- usvajanje osnovnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki so osnova za varno in 

odgovorno sodelovanje v različnih športnih aktivnostih, 

- razumevanje pomena gibanja in športa, 

- oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa.  
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Ustrezna gibalna učinkovitost 

Učenci: 

- z zavestnim nadzorom telesa oblikujejo pravilno telesno držo, 

- izboljšujejo gibalne (koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost, natančnost, 

ravnotežje) in funkcionalne (splošna vzdržljivost) sposobnosti, 

- izvajajo gibanja v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi, 

- primerjajo svojo gibalno učinkovitost glede na svoj biološki razvoj. 

Usvajanje različnih naravnih oblik gibanja, iger in športnih znanj 

Učenci usvajajo temeljne gibalne vzorce in s tem pridobivajo izkušnje, na katerih nadgrajujejo 

različna športna znanja tako, da: 

- sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja, 

- zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih izvajajo v različnih 

smereh in ravneh ter okoli različnih telesih osi, 

- posnemajo različne predmete, živali, pojave in pojme v naravi, 

- izražajo svoje občutke in razpoloženja z gibanjem, 

- ravnajo z različnimi športnimi pripomočki, 

- izvajajo osnovne prvine atletike, gimnastike in iger z žogami, 

- gibanja z različnimi žogami uporabijo v moštvenih igrah s pravili, 

- zaplešejo izbrane otroške in ljudske plese, 

- z izbrano plavalno tehniko v globoki vodi plavajo 25 metrov, 

- izvajajo različne gibalne igre na snegu in ledu. 

Prijetno doživljanje športa in vzgoja z igro 

Učenci:  

- ob obvladovanju svojega telesa in izražanju z gibanju preizkušajo svoje zmogljivosti, 

- razvijajo samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost, 

- pridobivajo s športno vadbo povezane osnovne higienske navade,  

- oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil, 

športno obnašanje, odgovorno ravnanje z opremo, odgovoren odnos do narave in 

okolja).  

Razumevanje pomena gibanja in športa 

Učenci:  

- razumejo pomen pravilne drže in higiene, 

- poznajo primerno športno oblačilo in opremo, 

- znajo poimenovati položaje telesa, gibe in nekatere učne oblike, 

- poznajo različne športne naprave in površine ter poimenujejo nekatera orodja in 

pripomočke,  

- razumejo pravila zahtevnejših elementarnih iger in nekaterih moštvenih iger z žogo, 

- upoštevajo načela varnosti v telovadnici, na igrišču, v bazenu, pohodu, na snegu.  
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Vse zgoraj zapisane cilje učitelj uresničuje z različnimi vsebinami, ki so zapisane v učnem 

načrtu in se nadgrajujejo iz razreda v razred. Učitelj lahko po svoji presoji v letno pripravo 

vključi tudi dodatne in zahtevnejše vsebine glede na značilnosti kraja ter zmožnosti in interese 

učencev. 

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

Temelj za učiteljevo pripravo letnega delovnega načrta in njegove letne priprave je učni načrt 

(Kovač idr., 2011). V skladu z učnim načrtom se vsak učitelj odloči, kolikšen del 

predvidenega časa bo posvetil vsebinam in dejavnostim, ki so predstavljene v njem. V letno 

pripravo lahko doda tudi vsebine drugih športov in vključi strokovno pripravljene športne 

programe (npr. Zlati sonček, Ciciban planinec …). 

Operativni cilji so razdeljeni v štiri skupine in določajo, s katerimi vsebinami naj bi se učenci 

seznanili. Namerno so opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih, kar učitelju omogoča 

precejšnjo avtonomijo, hkrati pa tudi odgovornost pri načrtovanju. V skladu s splošnimi cilji 

pa naj bo poudarek na vadbi v naravi (Kovač idr., 2011).  

Metodične enote in naloge izbira in posreduje učitelj skladno z metodičnimi postopki, ki so 

uveljavljeni v stroki. Naloge izbira glede na zmožnosti učencev. Te pa določa na podlagi 

opazovanja in načrtnega ugotavljanja in vrednotenja razvojnih značilnosti in gibalne 

učinkovitosti učencev (Kovač idr., 2011). 

Poleg vsebinske in metodične priprave sta nujni del načrtovanja vsake učne ure tudi 

organizacijska in količinska priprava. Odsvetovano je združevanje ur športa, saj učenci 

potrebujejo gibanje večkrat na teden. Vsaka učna ura mora biti sestavljena iz treh logično 

povezanih delov: pripravljalnega (uvodno ogrevanje), glavne in sklepnega (umirjevalnega) 

dela. V vseh treh delih naj učitelj uporabi čim bolj raznolike in učinkovite učne oblike in 

metode. Svojo izbiro podredi ciljem, vsebini, posebnostim skupine (število učencev, spol, 

starost, sposobnosti, znanja) in pogojem dela. Pri izbiri organizacijskih oblik mora biti 

pozoren na varnost, motivacijo in učinkovitost vseh učencev. Za večjo učinkovitost pouka naj 

učitelj uporablja čim več različnih orodij in pripomočkov, ki so prilagojeni starosti učencev 

(Kovač idr., 2011).  

Učitelj mora sproti spremljati razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, telesne 

značilnosti, športna znanja in dejavnike sodelovanja učencev. Na podlagi teh podatkov lahko 

strokovno načrtuje svoje delo in za vsako leto posebej v okviru standardov, ki jih navaja učni 

načrt za celotno vzgojno-izobraževalno obdobje, določi standard znanja za svoje učence 

(Kovač idr., 2011). 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so v predmetniku predmetu šport namenjene tri 

ure tedensko, pet športnih dni v vsakem razredu in dvajseturni plavalni tečaj v drugem ali 

tretjem razredu. Za začetek športne vadbe otrok je to obdobje najprimernejši čas. Učni načrt je 

vsebinsko zasnovan tako, da je v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju poudarek na 

osnovnem športnem programu, ki ga učenci spoznavajo skozi igro. Ta jim omogoča naraven 

način izražanja. Ker je igra tako neposredna, bogati otrokovo raziskovanje in dojemanje 

okolice ter samega sebe in ga hkrati spodbuja k dejavnejšemu gibalnemu izražanju. Z igro 

učenci izboljšujejo gibalne sposobnosti, orientacijo v prostoru, situacijsko mišljenje, 
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ustvarjalnost in zadovoljujejo potrebo po gibanju. Ker omogoča skupno sodelovanje in otroke 

tako postopno navaja na delovanje v skupini, je pomembna za socializacijo. V tem obdobju so 

za najboljši celostni razvoj najprimernejše dejavnosti, ki ustvarjajo široko podlago, na kateri 

lahko nadgrajujemo različna športna znanja. Izbiramo predvsem vsebine, s katerimi 

spodbujamo razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, moči in gibljivosti. Pomembno je, da 

dovolj pozornosti namenimo zadostnim gibalnim spodbudam in ustreznemu razmerju med 

obsegom in intenzivnostjo obremenitve. V vadbo vključujemo dejavnosti, pri katerih se lahko 

otrok sproščeno gibalno izraža (Kovač idr., 2011).  

Igre izvajamo v različnih značilnih oblikah, npr. pari, skupina, krog, vrsta, kolona itd. Za 

učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja so primerni tudi poligoni in štafete. Z vadbo 

v manjših skupinah in različnimi pripomočki povečamo učinkovitost vadbe. Ker ritem in 

glasbena spremljava zagotavljata večjo sproščenost ter gibalno ustvarjalnost učencev, je 

priporočljivo, da v igro vpletamo tudi glasbo. Ob gibanju in igri naj učenci doživljajo veselje, 

saj je to podlaga za sistematično ukvarjanje s športom v kasnejšem obdobju (Kovač idr., 

2011). 

5 OPREDELITEV MATEMATIKE V UČNEM NAČRTU 

Matematika je v učnem načrtu (Žakelj idr., 2011) opredeljena kot eden od temeljnih 

splošnoizobraževalnih predmetov v osnovni šoli. Ker matematiko srečujemo na večini 

področij človekovega življenja in ustvarjanja, je pomembna tudi njena vloga podpore drugim 

naravoslovno-tehniškim in družboslovno-humanističnim znanostim. Zaradi razvoja 

informacijsko-komunikacijske tehnologije je rutinsko obvladovanje računskih postopkov 

nekoliko manj pomembno, vse pomembnejši pa so razumevanje, medpredmetno povezovanje 

in uporaba matematičnega znanja ter sposobnost reševanja problemov.  

Pouk matematike v osnovni šoli obravnava temeljne in za vsakogar pomembne matematične 

pojme na načine, ki so usklajeni s kognitivnim razvojem, s sposobnostmi, z osebnostmi 

značilnostmi in življenjskim okoljem otroka. Pri učencih med poukom matematike 

spodbujamo različne oblike mišljenja, ustvarjalnost, formalna znanja in spretnosti ter jim 

omogočamo, da spoznajo praktično uporabnost in smiselnost učenja matematike. Ne 

ukvarjamo pa se samo s kognitivnim, ampak tudi z afektivnim in psihomotoričnim področjem 

učenčeve osebnosti, saj je najpomembnejši razlog za poučevanje matematike njen pomen pri 

razvoju celovite osebnosti učenca (Žakelj idr., 2011).  

SPLOŠNI CILJI MATEMATIKE 

S splošnimi cilji je v učnem načrtu opredeljen namen poučevanja matematike. Pouk 

matematike je usmerjen v:  

- razvijanje matematičnega mišljenja, 

- oblikovanje matematičnih pojmov, struktur, veščin in procesov ter povezovanje različnih 

znanj med seboj, 

- razvijanje uporabe različnih matematičnih postopkov in tehnologij, 



Požun D. (2019): Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu: UL PEF 

 
 

 
15 

 

 

- spoznavanje uporabnosti matematike v vsakdanjem življenju, 

- spoznavanje matematike kot procesa ter učenje natančnosti in ustvarjalnosti, 

- razvijanje zaupanja v lastne sposobnosti in pozitivnega odnosa do dela in matematike, 

- spoznavanje pomena matematike, 

- sprejemanje in doživljanje matematike kot kulturne vrednote. 

Učenci naj bi v času osnovnošolskega izobraževanja razvili kompetence, ki pripeljejo do 

sposobnosti za stalno učenje. Pri pouku matematike razvijamo osnovno matematično 

kompetenco, ki je nujna za izražanje matematičnih idej. Z dobro razvito matematično 

kompetenco lahko z matematičnim načinom razmišljanja rešujemo različne matematične 

probleme in probleme iz vsakdanjega življenja. V te procese učitelj s primernimi dejavnostmi 

vključi razmišljanje, sklepanje … Matematična kompetenca vključuje matematično mišljenje, 

matematično pismenost in vlogo matematike v vsakdanjem življenju. Ta kompetenca se 

nanaša na poznavanje števil, merskih enot in struktur, odnosov in povezav, osnovnih 

postopkov, matematičnih simbolov in razumevanje matematičnih pojmov. Učenci se pri 

osnovnošolskem pouku matematike naučijo predvsem osnovnih znanj, spretnosti in odnosov, 

ki jih kasneje nadgradijo (Žakelj, 2011). 

OPERATIVNI CILJI MATEMATIKE V 3. RAZREDU 

V učnem načrtu (Žakelj idr., 2011) so operativni cilji za vsako vzgojno-izobraževalno 

obdobje zapisani po posameznih sklopih. Dani operativni cilji in vsebine v posameznem 

sklopu so nadgradnja predhodnih operativnih ciljev in vsebin. Namenjeni so predvsem pouku, 

učenju in poučevanju ter predstavljajo smernice za učitelje na poti k usvajanju bistvenih 

matematičnih pojmov in vsebin. Za posamezen sklop je predviden obseg ur, vendar ta ni 

obvezujoč. Vsak učitelj v letni pripravi in v pripravah na pouk v smiselnem obsegu razporeja 

zaporedje operativnih ciljev in vsebin. Učni načrt operativne cilje in vsebine deli na obvezne 

in izbirne. Obvezni cilji vodijo do splošne izobrazbe ob koncu osnovne šole in so namenjeni 

vsem učencem, zato jih mora v pouk obvezno vključiti vsak učitelj. Glede na zmožnosti in 

zanimanje učencev pa lahko učitelj vključi tudi izbirne cilje, s katerimi dodaja in poglablja že 

pridobljeno znanje.  

Operativni cilji in vsebine so znotraj posameznega vzgojno-izobraževalnega obdobja na 

posamezni razred vezani samo orientacijsko in so zato zapisani v vzporednih stolpcih, da se v 

okviru posameznega obdobja vidi nadgradnja iz razreda v razred. V vsakem vzgojno-

izobraževalnem obdobju so vsebine razdeljene na tri glavne teme: geometrija in merjenje, 

aritmetika in algebra ter druge vsebine. Vse tri glavne teme so razdeljene na vsebinske sklope, 

ti pa še na posamezne vsebine. Za vsako temo so zapisani tudi globalni cilji (Žakelj idr., 

2011).  

V nadaljevanju bomo predstavili tiste operativne cilje za 3. razred, ki so zapisani v učnem 

načrtu za matematiko in smo jih vključili tudi v priročnik (Žakelj idr., 2011). 

Geometrija in merjenje 

Učenci:  
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- opišejo položaj predmetov v prostoru in na ravnini ter se pri opisu natančno izražajo 

(levo, desno, spredaj, zadaj, navpično, vodoravno …), 

- opišejo položaj predmetov na ravnini in to prenesejo v prostor, 

- se znajo po navodilih premikati po prostoru in na ravnini ter znajo navodilo tudi 

oblikovati, 

- prepoznajo in poimenujejo geometrijska telesa, 

- prepoznajo in poimenujejo geometrijske like, 

- prepoznajo in poimenujejo geometrijske like ter pri opisu lastnosti uporabljajo 

matematične izraze (stranica, oglišče), 

- spoznajo pojem najkrajša razdalja med dvema točkama, 

- se seznanijo s pojmom skladnost ob življenjskih primerih in v matematičnih okoliščinah, 

- prepoznajo simetrijo in v prostoru simetrično postavljajo predmete, 

- prepoznajo in oblikujejo simetrično obliko, 

- merijo dolžino s koraki in meritev zapišejo z mersko količino, 

- spoznajo različne merske enote za merjenje razdalje, 

- natančno merijo dolžino s standardnimi enotami in merite zapišejo z merskim številom 

in mersko enoto, 

- ocenijo, primerjajo, merijo prostornino in meritev zapišejo z merskim številom in 

mersko enoto. 

Aritmetika in algebra 

Učenci: 

- uredijo po velikosti naravna števila do 1000, 

- določijo predhodnik in naslednik števila, 

- štejejo, zapisujejo in berejo števila do 1000, 

- poznajo soda in liha števila, 

- razlikujejo desetiške enote (enice, desetice, stotice) in pojasnijo odnose med njimi, 

- poznajo odnose med števili (<, >, =), 

- utrjujejo seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100, 

- utrjujejo večkratnike števil, 

- do avtomatizma usvojijo zmnožke in količnike v obsegu 10 x 10, 

- poiščejo manjkajoče število: a ± __ = b, __ ± a = b, __ ⋅ a = b, a ⋅ __ = b, __ : a = b, v 

množici naravnih števil do 100, 

- uporabljajo računske zakone pri seštevanju in množenju, 

- pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do 1000, 

- na konkretnem primeru prepoznajo in poimenujejo del celote, 

- prepoznajo celoto in dele celote na sliki. 

Druge vsebine 

Učenci: 
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- razporejajo elemente po različnih kriterijih, prikažejo in berejo razporeditev elementov s 

Carrolovim prikazom, 

- prikažejo in berejo razporeditev učencev z drevesnim diagramom, 

- razporejajo elemente po različnih kriterijih in razporeditev prikažejo s preglednico, 

- rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo pregledno predstavitev 

ter branje in interpretacijo, 

- predstavijo podatke s stolpci, 

- oblikujejo slikovne in geometrijske vzorce, 

- oblikujejo in prepoznajo vzorec v gibanju. 

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

Učenje geometrije začnemo z opazovanjem konkretnih predmetov in razvijanjem orientacije v 

prostoru. Glavna metoda za obravnavo naj bo didaktična igra, ki učencu omogoča razvoj 

predstav. Merjenja naj se učenci učijo na podlagi praktičnih meritev z relativno in konstantno 

nestandardno enoto ter kasneje s standardno enoto (Žakelj, 2011).  

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci na praktičnih aktivnostih razvijajo številske 

predstave. Obvezna je uporaba konkretnih materialov, saj je uporaba le slikovnih primerov za 

učence preveč abstraktna. Učenci naj si pri seštevanju in odštevanju pomagajo s konkretnimi 

predmeti toliko časa, dokler na naredijo miselnega preskoka na abstraktno raven. Ob koncu 

tretjega razreda naj bi učenci razvili lastne algoritme za računanje (Žakelj, 2011). 

Z vsebinami v poglavju logika in jezik spodbujamo kognitivni razvoj učencev. Učenci se 

naučijo povezovanja različnih vsebin in znanj. V sklopu matematični problemi učenci 

načrtujejo in rešujejo probleme iz vsakdanjega življenja, pri tem pa razvijajo različne 

strategije. Pri delu s podatki spoznajo različne načine zbiranja, urejanje in predstavitve 

podatkov, ki jih pridobijo na primerih iz vsakdanjega življenja (Žakelj, 2011). 

Vsa zgoraj iz učnega načrta povzeta didaktična priporočila izpostavljajo uporabo konkretnih 

ponazoritev in primerov iz vsakdanjega življenja. Ob ustrezni ustvarjalnosti učitelja lahko 

večino vsebin obravnava in utrjuje ob gibanju oz. uporabi elementov športne vzgoje.   

6 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Otrok svet spoznava in doživlja na različne načine in pri tem uporablja vsa čutila. Mlajšemu 

otroku je treba določen pojav prikazati z različnih zornih kotov, da si lahko o njem ustvari 

celotno sliko (Štemberger, 2008b).  

Medpredmetno povezovanje je celostni didaktični pristop, s katerim horizontalno in 

vertikalno povezujemo znanja, vsebine in učne spretnosti. Spodbuja učenčevo samostojno in 

aktivno pridobivanje učnih izkušenj. Učenci so pri medpredmetnem reševanju nalog bolj 

zainteresirani in motivirani za učenje (Sicherl Kafol, 2008).  

V literaturi zasledimo različne definicije medpredmetnega povezovanja. Med prvimi je 

Dresslova (1958: v Kovač in Jurak, 2010), ki pravi, da učenci z interdisciplinarnim 
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poučevanjem ne pridobijo le celostnega pregleda znanja, ampak jim to lahko predstavlja 

spodbudo, da začnejo prepoznavati nove odnose ter sami razvijejo nove modele, sisteme in 

strukture. 

Humphreys, Post in Ellis (1981 v: Kovač in Jurak, 2010) pravijo, da je učenje s 

povezovanjem tisto učenje, v katerem učenci raziskujejo vsebine različnih predmetov in je 

usmerjeno na neke pojave v njihovem okolju.  

Shoemaker (1989 v: Kovač in Jurak, 2010) medpredmetne povezave definira kot 

izobraževanje, ki je organizirano kot presečišče vsebin različnih predmetov in različne 

poglede kurikula povezuje v pomensko zvezo, da bi se lahko osredinilo na široko področje 

učenja. Učenje in poučevanje obravnava celovito, kar pomaga učencu pri odkrivanju 

interaktivnega resničnega sveta.   

H. Jacobs (1989: v Kovač in Jurak, 2010) kurikularno povezovanje razlaga kot povezovanje 

jezika, principov različnih predmetov in metodologije poučevanja. Za uspešnost povezovanja 

je pomembna dobra organizacija.  

Vsi opisani pogledi govorijo o tem, da je medpredmetno povezovanje v bistvu didaktični 

pristop, ki učence pripravi na vseživljenjsko učenje (Kovač in Jurak, 2010).  

V. Štemberger (2008b) se strinja, da so medpredmetne povezave didaktični pristop, ki otroke 

pripravi na učenje, ki traja vse življenje. Gre za povezovanje vsebin različnih predmetov 

znotraj predmetnika na horizontalni ravni in povezovanje določenega predmeta z drugimi 

medpredmetnimi področji. Da bodo medpredmetne povezave učinkovite, morajo biti v 

povezavah jasno vidni cilji posameznih področij, ki so zajeti v povezovanje. Ker gre za 

celostno obravnavo določene vsebine, mora učitelj dobro opredeliti cilje in natančno 

načrtovati izvedbo pouka.  

S šolsko reformo leta 2001 je medpredmetno povezovanje postalo eno od sredstev za 

izboljšanje kakovosti učenja. V praksi je bilo kar nekaj pomislekov glede uporabe tega 

pristopa. Na večini šol medpredmetno povezovanje sploh ni zaživelo. Raziskava, ki so jo 

opravili učitelji na eni izmed slovenski osnovnih šol, je po načrtnem medpredmetnem 

povezovanju športne vzgoje in matematike pokazala napredek v uporabi matematičnega 

znanja (Novak, Turšič, Klun, Dedo Lale, 2008).  

V. Štemberger (2008b) pravi, da naj bi otrok s pomočjo medpredmetnih povezav lažje uvidel 

povezave med različnimi, vendar sorodnimi vsebinami. Za ustrezno izvajanje medpredmetnih 

povezav je nujno načrtovanje le-teh že pred začetkom šolskega leta. V učnih načrtih so 

medpredmetne povezave nakazane, vendar je načrtovanje in izvajanje teh odvisno od učitelja. 

Razredni učitelj lahko najde več povezav kot predmetni, saj poučuje vse (ali večino) 

predmetov sam in zato bolje pozna učne načrte vseh predmetov. Vse pa je odvisno tudi od 

učiteljeve kreativnosti, pogojev za delo in kolektiva ter podpore vodstva šole. Elkind (1994, v: 

Kovač in Jurak, 2010) se strinja, da smiselnost medpredmetnih povezav v prvem triletju 

izhaja iz dejstva, da otrok svet dojema celostno in vse predmete poučuje en učitelj, ki dobro 

pozna vse učne načrte in tako hitro najde možnosti povezav med posameznimi vsebinami.  
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Prav zaradi teh razlogov je za realizacijo medpredmetnih povezav reden pouk bolj primeren v 

prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Za izvedbo vnaprej načrtovanih 

medpredmetnih povezav so bolj primerne druge oblike dela, npr. šola v naravi, projektni 

teden, športni dan, kolesarki izpit, mini raziskovalne naloge učencev itn. Uspešno doseganje 

vseh zastavljenih ciljev terja več časa, poglobljeno obravnavo vsebin, fleksibilen urnik in 

uspešno sodelovanje med učitelji. Zato je pomembno, da učitelj medpredmetne povezave 

načrtuje že v letni pripravi (Štemberger, 2008a). 

Tradicionalni učni načrti so bili usmerjeni k poučevanju vsebin enega predmeta, posodobljeni 

učni načrti pa izhajajo iz prepletenosti znanj in navajanje učencev na iskanje bistva. 

Ključnega pomena je to, da naj bi učenci znali pridobljeno znanje uporabiti v različnih 

situacijah. Prav zato se spodbuja smiselno povezovanje predmetov tako, da se vsebine in cilji 

med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Tak način poučevanja naj bi učencem omogočal 

razumevanje pojava ali problema z različnih vidikov (Kovač in Jurak, 2010). 

Ker mnogi učitelji ne čutijo potrebe po povezovanju vsebin, učenci niso sposobni nakopičenih 

podatkov pri posameznem predmetu povezati v razumljivo celoto. Zaradi tega večina učencev 

ostaja na nižjih ravneh znanja (priklic podatkov, prepoznavanje, reproduciranje znanja), pri 

razumevanju, analiziranju in ustvarjalnem znanju pa so šibkejši. Pri pridobivanju znanj na 

višjih miselnih ravneh so lahko medpredmetne povezave učinkovito sredstvo. Z razvijanjem 

različnih strategij mišljenja in povezovanjem znanja se poveča tudi kakovost znanja, ki 

postaja trajnejše. Učence s takim načinom poučevanja naučimo tudi kritičnega pogleda na 

dogodke in pojave z različnih vidikov.  S tem, ko so učenci pri pouku bolj aktivni, jih bolj 

motiviramo za učenje, pridobljena znanja pa so trajnejša (Kovač in Jurak, 2010).  

Mnoge izkušnje kažejo, da lahko proces učenja pri določenem predmetu postane 

učinkovitejši, če pri poučevanju, predvsem v fazah utrjevanja in uporabljanja znanja, 

vključujemo tudi vsebine drugega predmeta (Videmšek, 2003). Zaradi prizadevanja po 

celostnem razvoju otroka vedno bolj v ospredje prihaja potreba po medpredmetnem 

povezovanju. V tem pogledu ima športna vzgoja velike možnosti, ki še niso izkoriščene. 

Udejanjanje medpredmetnih povezav je močno odvisno od učiteljevega znanja, 

usposobljenosti in ustvarjalnosti (Planinšec, 2002). 

6.1 Načini medpredmetnega povezovanja 

R. Fogarty (2002) je oblikovala pristop z desetimi izvedbenimi modeli medpredmetnega 

povezovanja. S temi desetimi modeli opisuje tri temeljne oblike povezovanja med predmeti. 

Prvi trije modeli (fragmentiran, povezan in vpleten) opisujejo povezovanje znotraj 

posameznih disciplin, naslednjih pet modelov (zaporedni, presečni, prepleten, model rdeče 

niti in integriran) opisuje povezovanje med predmeti, zadnja dva (poglobljen in mrežni) pa sta 

osredinjena na učence in povezave med njimi.   
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1 

FRAGMENTIRAN 

MODEL 

(ang. Cellular)  

 

To je tradicionalni model med seboj jasno ločenih 

predmetov. Nekateri predmeti so pomembnejši (npr. 

matematika, naravoslovje, jezikoslovje in 

družboslovje), drugi pa so manj pomembni (likovna 

umetnost, glasbena umetnost in šport). Vsak od 

predmetov je samostojen in ima jasno opredeljene 

vsebinske standarde. Poučevanje predmetov poteka 

ločeno, ni poskusov povezovanja med njimi. Vsaka 

šolska ura je ločena in organizirano samostojno. 

Časovna razporeditev in delitev med predmeti je 

določena z urnikom. V enem dnevu imajo učenci pouk 

pri več različnih predmetih.    

2 

POVEZAN MODEL  

(ang. Connected) 

 

Poučevanje predmetov poteka ločeno, vendar se 

znotraj vsakega predmetnega področja vsebine 

tematsko navezujejo  druga na drugo. Učitelj se 

osredotoči na povezovanje tem, povezovanje različnih 

konceptov, delo enega dne poveže z delom v 

naslednjem dnevu. Podobnosti med različnimi 

vsebinami učitelj učencem predstavi tako, da so za 

učenca organizirane in jasno vidne. Pomembno je, da 

učitelj vsebine smiselno poveže, saj mnogi 

razumevanje povezav pri učencih ni avtomatično. 

3 

VPLETEN MODEL  

(ang. Nested) 

 

Ob poučevanju izbrane učne vsebine se učitelj osredini 

tudi na doseganje drugih ciljev, npr. sodelovalno 

učenje, miselne procese, spretnosti. Ta model upošteva 

naravni razvoj spoznavanja in kombiniranja. Učitelji v 

izbrano učno vsebino pri svojem predmetu vpletejo še 

druge cilje, npr. sodelovanje, problemsko učenje … 

Učenci s takim načinom poučevanja usvojijo več 

različnih ciljev in standardov ter povečajo učne 

izkušnje. Učenci so hkrati osredinjeni na več stvari, 

njihovo znanje pa se posledično obogati in poveča v 

več dimenzijah. Vendar pa se to lahko zgodi le, če 

učitelj smiselno povezuje področja znotraj predmeta. 

4 

ZAPOREDNI MODEL  

(ang. Sequenced)  

 

Teme so razporejene tako, da si sledijo v smiselnem 

zaporedju, a še vedno ostanejo ločene po predmetih. 

Učitelji poučujejo sorodne vsebine skupaj, običajno je 

to zaporedno. Tak način poučevanja olajša prenos 

znanja, po drugi strani pa učitelji s takim načinom 

poučevanja izgubijo tudi nekaj svoje avtonomnosti. 
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5 

PRESEČNI MODEL  

(ang. Shared) 

 

Načrtovanje in izvajanje učnih vsebin se prekriva pri 

dveh predmetih, ki imata skupne glavne ideje. To 

pomeni, da dva učitelja delujeta timsko in časovno 

usklajeno. S takšnim načinom poučevanja olajšamo 

izmenjavo informacij. 

6 

PREPLETEN MODEL  

(ang. Webbed) 

 

Izbrano učno vsebino obravnavamo s stališča več 

različnih predmetov oz. jo vključimo v več predmetov. 

Tak način poučevanja učencem olajša zaznavanje 

povezav med različnimi učnimi vsebinami. Učitelji 

morajo biti pozorni, da pri načrtovanju povezav 

izbirajo smiselne učne vsebine. Načrtovanje in izvedba 

mora biti usklajena s strani vseh sodelujočih učiteljev. 

7 

MODEL RDEČE NITI 

(ang. Threaded) 

 

Povezuje miselne procese, sodelovalne veščine, učne 

spretnosti skozi različne predmete. Učenci se pri tem 

učijo o tem, kako se učijo (t. i. metakurikularni 

pristop). S takim načinom poučevanja se učenci 

naučijo, kako bodo lažje prenašali (t. i. transfer znanja) 

svoje znanje v prihodnosti. 

8 

INTEGRIRAN MODEL  

(ang. Integrated) 

 

Povezuje predmete in skupinsko poučevanje v 

integrirani model. Obravnavamo teme, ki se prekrivajo 

pri več predmetih. Če poučujemo po tem modelu, 

iščemo skupne koncepte in vedenja. To pri učencih 

spodbuja opazovanje medsebojnih povezav in 

odnosov. Tak način poučevanja deluje zelo 

motivacijsko, zahteva pa veliko natančnega skupnega 

načrtovanja več učiteljev.   

9 

POGLOBLJEN MODEL 

(ang. Immersed) 

 

Ta model je osredinjen na znanje enega učenca. 

Učenec povezuje podatke iz vseh področij in 

predmetov, tako da se osredini na vsebine za katere 

ima večje zanimanje. To pomeni, da se uči s 

perspektive enega področja, kar avtomatično povzroča 

povezovanje med vsebinami na tem področju. Po drugi 

strani pa ima tak način povezovanja tudi slabost, saj se 

učencu močno zmanjša zorni kot.      
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10 

MREŽNI MODEL 

 (ang. Networked) 

 

Posameznik gleda na vse vsebine skozi oči 

strokovnjaka in vzpostavlja medsebojne povezave 

različnih področij. Ta model je popolnoma osredinjen 

na učenca, ta naj bi bil pobudnik povezovanja (npr. 

študent doktorskega študija). Učenec je pri 

povezovanju vsebin in virov visoko aktiven. Njegovo 

aktivnost spodbujajo nove informacije, sposobnosti in 

različni koncepti. Kljub temu pa pri takem načinu 

povezovanja obstaja nevarnost popolne 

neučinkovitosti.  

Prednosti in slabosti medpredmetnega povezovanja 

Medpredmetno povezovanje ima kar nekaj prednosti za učence in učitelje, po drugi strani pa 

takšen način poučevanje prinaša tudi nekaj slabosti. Predstavili bomo nekaj prednosti in 

slabosti, ki jih v svojem delu navajata M. Kovač in Jurak (2010).  

Pomembne prednosti za učence so naslednje:  

- avtentično in učinkovito učenje, ki je usmerjeno v razumevanje in sprejemanje splošnih 

konceptov. Tako pridobljena znanja so uporabna za vse življenje, 

- orientiranost kurikuluma na učenca; vključuje njegove telesne, čustvene, socialne in 

miselne potrebe, 

- ob obravnavi ene vsebine spodbujamo povezovanje že usvojenih znanj. Tako učenec vse 

pridobljeno znanje strukturira v smiselno celoto in prehaja od nižjih k višjim ravnem 

znanja, 

- učenčeva sposobnost identifikacije, pristopov in prenosa informacij, ki jih potrebuje pri 

reševanju novih problemov se povečuje, 

- zaradi učenja na podlagi realnih problemov šolsko delo za učenca dobi večji smisel, 

- spodbujanje sodelovalnega dela pripomore k večjemu samozaupanju vase, 

- boljše možnosti za vse učence z različnimi slogi učenja, 

- povečana motivacija za učenje.  

Prednosti za učitelja so: 

- boljše sodelovanje med učiteljem in učenci, kar vodi do večjega medsebojnega 

razumevanja, komunikacije in boljše razredne klime, 

- medpredmetne povezave omogočajo večjo prilagodljivost kurikuluma, 

- prihranek časa zaradi manjše razdrobljenosti urnika, 

- večja učinkovitost pri predelavi snovi, ker ni več podvajanja, ampak pogled na izbrano 

vsebino z različnih predmetnih področij, 

- več sodelovanja in podpore med učitelji, 

- podpora in spodbujanje učiteljeve ustvarjalnosti.  

Pri učiteljih se v večini primerov pojavlja dvom, da bi učenci usvojili dovolj znanja. Slabosti, 

ki so jih podali različni avtorji (Kovač idr., 2003; Rennie idr. 2005 v: Kovač in Jurak, 2010): 

- prihaja do neenakomerne obremenitve in motivacije učiteljev, 
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- zahtevno in obsežno načrtovanje ter usklajevanje in prilagajanje učiteljev,  

- nekateri učitelji ne razumejo, da je treba medpredmetne povezave načrtovati in kaj so 

temeljni cilji povezav, 

- premajhno poznavanje ciljev in vsebin drugih predmetov, zato je mnogokrat za učitelje 

povezovanje prezahtevno, 

- učitelji med načrtovanjem povezav nekaterim predmetom dajejo premajhen pomen, zato 

določeni cilji niso doseženi, 

- težko preverjanje znanja, saj nekateri menijo, da lahko ovrednotijo le znanje na svojem 

področju, 

- tak način dela od učiteljev zahteva dobre socialne spretnosti, 

- začetne težave učencev zaradi prilagajanja drugačnemu načinu dela.  

Učitelj razrednega pouka se mnogim zgoraj zapisanim slabostim izogne, ker sam poučuje vse 

predmete in dobro pozna učne načrte vseh predmetov. 

Pogoji za uspešno medpredmetno povezovanje  

Da je medpredmetno povezovanje lahko uspešno, ni dovolj le sprotno načrtovanje 

posameznih učnih ur, ampak je treba temu nameniti dovolj časa že pred začetkom šolskega 

leta. Takšno načrtovanje je nujno pri dlje trajajočih medpredmetnih povezavah, ki jih lahko 

načrtujemo tudi v sklopu različnih projektov. Ti naj bi učencem dajali trajnejše in bolj 

poglobljeno znanje (Štemberger, 2015).  

Medpredmetno povezovanje vsebin ni vedno uspešno. Za doseganje zastavljenih ciljev mora 

biti zagotovljenih kar nekaj pogojev. Kovač in Jurak (2010) poudarjata, da mora biti učitelj 

prepričan o smiselnosti takega načina poučevanja. Vsaka povezava mora biti skrbno 

načrtovana, dobro vsebinsko in organizacijsko izpeljana, na koncu pa mora biti opravljena 

analiza izvedene dejavnosti. Vse načrtovane povezave morajo biti v skladu s cilji in standardi 

znanja iz učnega načrta različnih predmetov. Izbrane vsebine in način dela ter organizacija 

izpeljave morajo bit prilagojeni starosti in predhodnemu znanju otrok. Pravita tudi, da morajo 

biti v medpredmetno povezovanje vključeni vsi koraki učenja, najpomembnejše pa je 

samostojno delo učencev.  

Učitelj mora dobro poznati cilje in vsebine različnih predmetov ter pri načrtovanju natančno 

vedeti, katere cilje posameznih predmetov želi s povezavo doseči. Učitelj mora biti za 

medpredmetno povezovanje usposobljen. Biti mora strokovnjak na vseh področjih, ki jih 

povezuje. To je najlažje na razredni stopnji, kjer en učitelj poučuje več različnih predmetov in 

ima tako popoln nadzor na obravnavanimi vsebinami pri vseh predmetih (Žibert, 2007).  

Pomembno je uspešno sodelovanje učiteljev različnih predmetov. Sodelovanje med učitelji 

omogoča raznolikost v procesu poučevanja. Več učiteljev lahko poda več predlogov in s tem 

načrtuje tudi več različnih možnosti poučevanja. Učitelji se med seboj dopolnjujejo v 

sposobnostih, znanju in osebnih lastnostih. Z upoštevanjem različnih znanj učiteljev postane 

pouk bolj diferenciran in individualiziran, kar pomeni, da je primeren za vse učence (Lenček 

in Zorn, 2007). 

Za kvalitetno izvajanje medpredmetnega povezovanje je pomembno tudi dejstvo, da učitelji 

načrtujejo urnik, ki bo primeren za povezovanje različnih učnih vsebin. Tisti učitelji, ki želijo 
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načrtovati in izpeljati dobro medpredmetno povezavo, morajo biti pripravljeni v poučevanje 

vključiti tudi nove učne strategije (Mlaker Šušek, 2014).  

Za izpeljavo kvalitetnega medpredmetnega povezovanja se morajo učitelji zavedati, da je za 

povezovanje potrebna ustvarjalnost in odprtost za različne povezave. Ravnanje po predlogih 

učnega načrta ni dovolj. Paziti moramo tudi na kvaliteto povezovanja; bolje je, da 

povezujemo samo dva predmeta tako, da dosegamo vse zastavljene cilje, kot pa več 

predmetov, pri čemer lahko pride do kopičenja podatkov nedoseganja vseh ciljev. Kvalitetno 

povezovanje več predmetov je možno predvsem v daljšem časovnem obdobju, največkrat 

zunaj rednega pouka (Golob, Kokelj, Majcen, Ogrin, Vignjevič, Žerovnik, 2007)-  

6.2 Medpredmetne povezave in športna vzgoja 

Posodobljen učni načrt za športno vzgojo (Kovač idr., 2011) navaja, da je povezanost in 

prepletenost znanj eno od pomembnih načel, ki so ga upoštevali pri posodabljanju le-tega. 

Povezovanje športne vzgoje z vsebinami drugih predmetov pomembno pripomore k 

celostnemu razumevanju športa in njegovih učinkov. Z medpredmetnim povezovanjem 

skušajo učitelji izbrano vsebino obravnavati čim bolj celostno oziroma na isto vsebino 

pogledati z različnih vidikov. Različno znanje je tako možno učencem posredovati tudi na 

višjih kognitivnih ravneh (razumevanje, sklepanje, analiziranje, utemeljevanje). 

V učnem načrtu za športno vzgojo (Kovač idr., 2011) so navedeni tudi nekateri primeri 

medpredmetnega povezovanja za posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje. Zanimivo je, da 

med primeri medpredmetnih povezav za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje ni navedenega 

primera povezovanja med športno vzgojo in matematiko.  

J. H. Placek (2003 v: Kovač in Jurak, 2010) je preučevala medpredmetno poučevanje pri 

športni vzgoji in navaja tri različne načine povezovanja:  

- vsebine športne vzgoje vključujemo pri drugem predmetu, 

- vsebine drugih predmetov vključujemo v uro športne vzgoje, 

- skupno tematsko načrtovanje več različnih predmetov, ki zahteva sodelovanje 

predmetnih učiteljev. 

Prvi dve obliki J. H. Placek (2003 v: Kovač in Jurak, 2010) opredeljuje kot notranje 

povezovanje. Prednosti takšnega načina poučevanja vidi v tem, da se lahko učitelj za takšno 

poučevanje odloči kadarkoli meni, da je za to primeren čas in jih lahko izvede sam, ne da bi s 

tem motil učni proces pri drugih predmetih.  

Razredni učitelji imajo to prednost, da sami poučujejo vse ali večino predmetov in se lahko za 

medpredmetno povezovanje odločijo kadarkoli, ker s tem nikogar ne motijo.   

6.3 Medpredmetne povezave in matematika 

Matematika je predmet, ki ga je smiselno povezovati z drugimi predmeti, saj omogoča veliko 

možnosti za povezovanje. Pomembno je upoštevanje ciljev, izbranih učnih vsebin, predznanja 

učencev in njihove razvojne stopnje (Jurkovič, 2007). Navezovanje matematike na življenjske 

okoliščine in vsakdanje življenje ima velik pomen za učence, saj tako lažje razvijajo mentalne 

matematične spretnosti (Hren, 2007).  
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Cilj medpredmetnega povezovanje je usposabljanje učencev za uporabo in povezovanje 

znanja ter razvijanje ustvarjalnosti. Učenec, ki je zmožen prenašati znanje, oblikuje bolj 

suvereno osebnost, ki se lažje sooča z različnimi izzivi, hkrati pa je zmožen povezovati 

različna znanja in spretnosti ter tako prispeva k večji kulturni in etični zavesti posameznika 

(Žakelj, idr., 2011).  

V učnem načrtu za matematiko (Žakelj, idr. 2007) je zapisano, da lahko medpredmetne 

povezave izvajamo kot reševanje interdisciplinarnih problemov, kot učenje in uporabo 

procesnih znanj ter z obravnavo pojmov iz različnih predmetnih perspektiv. Pri pouku 

matematike učenci obravnavajo ključne pojme z različnih vidikov, da bi znanje bolj poglobili 

in lažje razumeli te pojme. Medpredmetno povezovanje pri matematiki izvajamo tudi v okviru 

naravoslovnih, projektnih tehniških ter drugih dejavnostih, ki potekajo v šoli.  

Tudi v učnem načrtu za matematiko je navedenih nekaj primerov povezovanja matematičnih 

vsebin z drugimi predmeti, vendar tudi tu ni predlaganih povezav s športom.  

Učiteljica M. Hren se je leta 2013 udeležila študijskega obiska v Angliji in tam dobila kar 

nekaj informacij o povezovanju matematike z drugimi učnimi predmeti v osnovni šoli. 

Izkušnje na to temo so delili strokovnjaki in učitelji iz različnih evropskih držav. Kljub 

velikim razlikam v poučevanju, so se udeleženci strinjali, da je za boljše znanje in 

razumevanje matematike potrebno povezovanje z ostalimi predmeti na vseh stopnjah šolanja. 

To, da učenci vidijo uporabnost in korist naučenega matematičnega znanja, v veliki meri 

vpliva na trajnost pridobljenega znanja. K temu pa v veliki meri prispeva tudi medpredmetno 

povezovanje, saj učenci nezavedno razvijajo matematične spretnosti. Pomembno je, da učenci 

dobro poznajo operiranje z osnovnimi računskimi operacijami, saj tako kasneje v življenju 

lažje rešujejo matematične probleme v vsakdanjem življenju (Hren, 2015). 

7 EMPIRIČNI DEL – PRIROČNIK 

Menimo, da lahko zelo dobro povezujemo vsebine matematike in športa, zato smo v okviru 

tega magistrskega dela napisali priročnik s konkretnimi predlogi povezovanja vsebin teh dveh 

predmetov. Dejavnosti so zapisane na podlagi učnih ciljev za 3. razred, vendar je večina 

dejavnosti takih, ki jih lahko učitelj z malo ustvarjalnosti priredi tudi za katerikoli drug razred. 

Pomembno je, da se učenci naučijo, da sta matematika in gibanje povsod okoli nas.  
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GEOMETRIJA IN MERJENJE 

ORIENTACIJA 

NAJDI PRAVO POT (povzeto po Novak in Markun Puhan, 2012) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci opišejo položaj predmetov v prostoru in na ravnini ter se pri opisu natančno 

izražajo (levo, desno, spredaj, zadaj, navpično, vodoravno).  

ŠPORT:  

 Učenci uporabljajo pojme za orientiranje v prostoru. 

 Učenci razvijajo natančnost zadevanja z nogo in na koš. 

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure. 

PRIPOMOČKI: kolebnice, vrvi, žoga 

OPIS DEJAVNOSTI: Določimo izhodiščno točko, od katere namestimo vrvi različnih 

debelin in dolžin (prepletene – glej sliko). Učenec se postavi na to točko in skuša najprej z 

opazovanjem ugotoviti, po kateri vrvi pride do žoge, ki je na drugem koncu vrvi. Ko izbere 

vrv, skuša s hojo po tej vrvi priti do žoge. Če uspešno opravi nalogo, vzame žogo in poskusi 

zadeti koš ali gol.  

 

Slika 1: Postavitev kolebnic in žoge 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učenec med hojo po vrvi opisuje svojo pot (npr. grem po vrvi naravnost, zavijam levo, 

vrv po kateri hodim, se nahaja pod drugo vrvjo …).  
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PRIPRAVA PROSTORA 

CILJ:  

MATEMATIKA:  

 Učenci opišejo položaj predmetov na ravnini in to prenesejo v prostor. 

 Učenci berejo različne načrte, se orientirajo in po njih pripravijo prostor. 

ŠPORT:  

 Učenci ravnajo z različnimi športnimi pripomočki. 

* Dejavnost je primerna za pripravo na glavni del ure. 

OPIS DEJAVNOSTI: Učitelj učencem pripravi organizacijski načrt (glej primer spodaj) za 

postavitev športnih pripomočkov. Učenci pomagajo pripraviti prostor za izvedbo dejavnosti v 

začetnem ali glavnem delu ure športa ob pomoči tega načrta. Po postavitvi naj učenci opišejo 

čim več položajev, ki jih opazijo (tako, da bodo uporabili izraze pod, med, desno od, levo od 

…).  

 

Slika 2: Primer organizacijskega načrta 

 

DODATNE MOŽNOSTI: 

 Učenci sami pripravijo načrt za pripravo prostora.   
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MREŽA (prirejeno po Videmšek in Pišot, 2007) 

CILJ:  

MATEMATIKA: 

 Učenci se znajo po navodilih premikati po prostoru in na ravnini ter znajo navodilo 

tudi oblikovati. 

ŠPORT: 

 Učenci zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih izvajajo v 

različnih smereh.  

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure ali izvedbo dejavnosti brez gimnastičnih vaj v 

učilnici. 

PRIPOMOČKI: lepilni trak ali kreda 

OPIS DEJAVNOSTI: Potek: učitelj na tla nariše mrežo (glej skico), ki je sestavljena iz 

kvadratov. Otroci se postavijo na zunanje stranice mreže – vsak na svojo. Vsak učenec na 

svoji začetni točki izvede prvo gimnastično vajo. Pred izvedbo vsake naslednje gimnastične 

vaje učitelj poda ustna navodila za premik po mreži, na primer: »Pojdi dve polji naprej, stopi 

dve polji levo, premakni se za dve polji desno …«  Pomembno je, da učencem naročimo, da 

se po prihodu v določeno polje ne obračajo, dokler jim učitelj ne poda novega navodila za 

premik. Po izvedbi zadnje gimnastične vaje učenci povedo, na katerem polju so pristali.  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Spreminjamo način premikanja; učenci se lahko premikajo ritensko, plazijo, lazijo, 

skačejo po eni nogi … 

 Učence razdelimo v pare. Eden izmed učencev postavi žogo ali drug športni 

pripomoček v izbrano polje, oblikuje navodilo za gibanje po prostoru in pripelje 

sošolca od izbrane točke do športnega rekvizita. Nato zamenjata vlogi.  

 

Slika 3: Skica postavitve mreže in premikanja po mreži 
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ZNOTRAJ, ZUNAJ, NA (prirejeno po Videmšek in Pišot, 2007) 

CILJ:  

MATEMATIKA: 

 Učenci opišejo položaj predmetov v prostoru in se pri opisu položajev pravilno 

izražajo (desno, levo, spredaj, zadaj …). 

ŠPORT:  

 Učenci zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih izvajajo v 

različnih smereh.  

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure in namenjena utrjevanju že usvojenih ciljev iz 

nižjih razredov. 

PRIPOMOČKI: obroč  

OPIS DEJAVNOSTI: Vsak učenec dobi svoj obroč. Učenci izvajajo različne gimnastične 

vaje. Na učiteljevo zahtevo jih izvajajo znotraj, zunaj, na, levo ali desno od obroča. Ko 

izgovori »znotraj«, morajo učenci stopiti v obroč in se ne smejo dotakniti roba. Ko slišijo 

besedo »zunaj«, morajo preskočiti obroč (stopiti iz obroča) in stati na zunanji strani obroča. 

Pri besedi »na« stopijo na obroč. Ob ukazu levo oz. desno, stopijo na levo oz. desno stran 

obroča gledano s svoje perspektive, ob ukazu spredaj oz. zadaj, stopijo pred oz. za obroč.  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učitelj izbere učenca, ki bo demonstriral gimnastične vaje. Ob demonstraciji podaja 

tudi navodila, kje morajo ob izvajanju vaje stati glede na obroč.  
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GEOMETRIJSKE OBLIKE IN UPORABA GEOMETRIJSKEGA 

ORODJA 

ISKANJE TELES 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci prepoznajo in poimenujejo geometrijska telesa. 

ŠPORT:  

 Učenci poznajo različne naprave, poimenujejo orodja in športne pripomočke.  

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure športa oz. glavni del ure, če uporabimo dejavnost s 

preglednico pri uri matematike.  

PRIPOMOČKI: list s preglednico teles, svinčnik 

OPIS DEJAVNOSTI: Po telovadnici razporedimo različne rekvizite. Na sredino telovadnice 

postavimo 5 škatel, v katere bodo učenci nosili pripomočke, ki imajo obliko določenega telesa 

(kocka, kvader, krogla, valj in stožec). Na učiteljev znak se začnejo učenci gibati na različne 

načine (tek, plazenje, lazenje, ritensko …) in čim hitreje nosijo rekvizite v ustrezno škatlo.  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učencem pripravimo preglednico (glej primer spodaj). Med uro matematike jih 

peljemo v telovadnico. Naloga učencev je, da v telovadnici med vsemi športnimi 

pripomočki in napravami skušajo najti čim več različnih teles in jih sproti zapisujejo v 

preglednico (primer: krogla – žoga).  

KOCKA KVADER KROGLA 
 

VALJ STOŽEC 

  žoga   

     

     

 
Slika 4: Primer preglednice za učence 

 Učenci preštejejo, koliko različnih teles so našli in kasneje v učilnici prikažejo podatke 

v preglednici, s stolpci ali vrsticami.   
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VSI DOMOV (povzeto po Novak in Markun Puhan, 2012) 

CILJI:  

MATEMATIKA:  

 Učenci prepoznajo in poimenujejo geometrijske like.  

ŠPORT:  

 Učenci sproščeno in koordinirano tečejo na krajše razdalje iz visokega starta, razvijajo 

orientacijo v prostoru. 

 Učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v 

skupini).  

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure (ogrevanje) in je namenjena utrjevanju že 

usvojenih ciljev iz nižjih razredov. 

PRIPOMOČKI: oznake z liki različnih barv 

OPIS DEJAVNOSTI: Učence razdelimo v 4 skupine in jih poimenujemo po barvah (npr. 

rdeča, rumena, modra in zelena). V vsak kot telovadnice postavimo blazino, na katere 

pritrdimo oznake likov (kvadrat, krog, trikotnik in pravokotnik). Učenci se postavijo na 

sredino telovadnice in čakajo navodila učitelja, npr. vsi rdeči naj se plazijo do trikotnika, vsi 

zeleni ritensko hodijo do kvadrata …  

RIŠEMO LIKE 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci prepoznajo in poimenujejo geometrijske like.  

ŠPORT:  

 Učenci sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.  

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure.  

PRIPOMOČKI: lepilni trak 

OPIS DEJAVNOSTI: Da se učenci lažje orientirajo v prostoru, na tla z lepilnim trakom 

nalepimo oblike likov. Učenci eden za drugim tečejo ali izvajajo različne naravne oblike 

gibanja (hoja nazaj, tek, tek nazaj, poskakovanje po eni nogi, lazenje, plazenje, kotaljenje …) 

tako, da se premikajo po stranicah različnih likov (kvadrat, trikotnik, pravokotnik, krog, 

petkotnik ...).  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učence razdelimo v skupine. Vsaka skupina izvaja gibanje po svojem liku.  

 Ko učenci že dobro poznajo oblike likov, odstranimo lepilni trak. Ponovno naj se 

poskušajo premikati po navideznih stranicah likov. Na začetku jim je lahko v pomoč 



Požun D. (2019): Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu: UL PEF 

 
 

 
33 

 

 

učitelj s ploskanjem, npr. če »rišejo« večkotnik, na učiteljev plosk lomijo stranico 

(plosk pomeni, da so učenci prispeli v oglišče lika).  

GEOMETRIJSKE OBLIKE (prirejeno po Videmšek, 2011) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci prepoznajo in poimenujejo geometrijske like ter pri opisu lastnosti uporabljajo 

matematične izraze (stranica, oglišče).  

ŠPORT:  

 Učenci utrjujejo spretnosti gibanja z žogo. 

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure. 

PRIPOMOČKI: žoge, kreda, piščalka 

OPIS DEJAVNOSTI: Na tla s kredo narišemo različne oblike (krog, kvadrat, pravokotnik, 

trikotnik). To bodo varna zavetja za učence ob pisku piščalke. Učenci prosto vodijo žogo po 

prostoru. Ko učitelj zapiska, se učenci ustavijo, primejo žogo in čakajo na navodilo učitelja. 

Ko učitelj zakliče »hitro v pravokotni (ali okrogli ali kvadratni) dom«,  učenci z žogo v roki 

čim hitreje najdejo dom, ki je takšne oblike. V enem »domu« je lahko več učencev hkrati. Ob 

ponovnem pisku nadaljujejo z vodenjem žoge. Ko učenci usvojijo pravila dejavnosti, učitelj 

postavi težje trditve npr.  

- Vsi v dom s štirimi oglišči (postavijo se lahko v kvadratni ali pravokotni dom). 

- Vsi v dom s tremi stranicami.  

- Vsi v dom, ki ga obdaja le ena sklenjena črta.  

- …  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učenci izvajajo različne oblike gibanja z različnimi športnimi pripomočki ali brez 

njih.  

GEOMETRIJSKI PAJEK 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci prepoznajo in oblikujejo večkotnike ter pri opisu lastnosti uporabljajo 

matematične izraze (stranica, oglišče).  

ŠPORT:  

 Učenci sproščeno izvajajo različne načine plezanja.   

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: letvenik  
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OPIS DEJAVNOSTI: Učenci se gibajo po letveniku tako, da oblikujejo različne 

geometrijske like in ob gibanju poimenujejo njegove lastnosti (npr. svojo pot začnem v 

oglišču 1, nato se po prvi stranici premikam do 2. oglišča …). Dogovorimo se, da je oglišče v 

točki, kjer se najprej oz. nazadnje dotaknemo z rokami. Če učitelj poda navodilo, da 

oblikujejo pravokotnik, učenec stopi na prvo letvico – to je začetek, ki predstavlja prvo 

oglišče pravokotnika, spleza do vrha (oz. do željene višine) – drugo oglišče, nato gre nekaj 

korakov levo oz. desno – tretje oglišče, spleza navzdol po letveniku – četrto oglišče in nato 

levo oz. desno, da zaključi v začetni točki. Učenci naj se med izvedbo te dejavnosti 

preizkusijo v različnih načinih plezanja po letveniku, npr. čelno, soročno in sonožno; bočno, z 

žogo v eni roki; hrbtno, s prijemom ob bokih; čelno po letvah, hkrati z roko in nogo na isti 

strani …  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Če imajo učenci težave s predstavo o oblikovanju lika med plezanjem, lahko oglišča 

vnaprej označimo z ruticami. Učenci plezajo od rutice do rutice in tako oblikujejo lik.   
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Slika 5: Skica postavitve poligona 

POIŠČI NAJKRAJŠO POT 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci spoznajo pojem najkrajša razdalja med dvema točkama.  

ŠPORT:  

 Učenci izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: stožci, klopi, blazine 

OPIS DEJAVNOSTI: Postavimo progo, kot je na skici spodaj. Učenci se morajo premakniti 

od točke A do točke B. To lahko naredijo po treh različnih poteh: rumeni, modri in zeleni. 

Vsak učenec opravi vsako pot. Po modri poti ritensko vijugajo in po rumeni poti hodijo po 

gredi od točke A do točke B. Zelena pot se začne v točki A, najprej se plazijo pod ovirami, v 

opori na rokah preskakujejo klop, se kotalijo po blazinah in tečejo med stožci do točke B.  

Po opravljenih dejavnostih se z učenci pogovorimo. Postavimo jim naslednja vprašanja: 

- Katera pot od točke A do točke B je po vašem mnenju najdaljša? 

- Katera pot od točke A do točke B je najkrajša? 

- Kakšna je ta pot? Ravna ali kriva?  

- S čim bi najkrajšo pot med točko A in točko B narisali v zvezek? S prosto roko ali 

ravnilom? 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Zaradi varnosti in gneče pripravimo samo najkrajšo (ravno) in eno krivo pot.  
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 Spremenimo gibanje in potek daljše poti.  

 V telovadnici določimo točki C in D. Učenci morajo sami poiskati najkrajšo pot med 

tema dvema točkama.  

 Učenci z nestandardno enoto (korakom, stopalom …) izmerijo dolžino vsake poti in 

meritve med seboj primerjajo. 

 Učenci naj se po rumeni (ravni) poti premikajo ritensko, po modri pa naj tečejo. Po 

kateri poti je učenec prej opravil nalogo? Postavimo jim vprašanja v smislu: Katera 

pot je zdaj najkrajša? Ali je najkrajša pot vedno najhitrejša?  

 Učenci v realnih situacijah poiščejo primere, kjer raje izberemo daljšo pot (npr. 

potovanje po avtocesti je hitreje, čeprav je dlje kot po vijugasti cesti čez hrib).  

POIŠČI SKLADEN PAR 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci se seznanijo s pojmom skladnost ob življenjskih primerih in v matematičnih 

okoliščinah.  

 Učenci prepoznajo skladna lika.  

ŠPORT:  

 Učenci sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja (tek).  

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure. 

PRIPOMOČKI: plastificirani slike skladnih likov, kreda 

OPIS DEJAVNOSTI: Na tla razporedimo toliko čim več parov skladnih likov. Naloga 

učencev je, da med tekom ali drugo obliko gibanja vsak najde in pobere par skladnih likov ter 

ga odnese v obroč na sredini telovadnice. Ko ga odloži, nadaljuje z gibanjem in iskanjem 

naslednjega para skladnih likov.    

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Dejavnost lahko izvajamo na zunanjem betonskem igrišču. Vsak učenec dobi svoj lik 

na plastificirani podlagi. Med tekom ali drugo obliko gibanja se ustavijo in s kredo na 

tla narišejo skladen lik tistemu na plastificirani podlagi, tako da ga obrišejo.  
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TRANSFORMACIJE 

SIMETRIČNA POSTAVITEV PREDMETOV (prirejeno po Videmšek in Pišot, 2007) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci prepoznajo simetrijo in v prostoru simetrično postavljajo predmete. 

 Učenci razvijajo orientacijo v prostoru. 

ŠPORT:  

 Učenci ravnajo z različnimi športnimi pripomočki. 

 Učenci razvijajo samozavest, odločnost in vztrajnost. 

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure. Lahko jo izvedemo tudi v učilnici. 

PRIPOMOČKI: žoge, obroči, stožci, kolebnice, kreda 

OPIS DEJAVNOSTI: Nato na tleh narišemo črto (ta bo simetrala). Na eni strani črte 

postavimo določeno število žog, kijev, kolebnic, stožcev, obročev. Učenci morajo postaviti 

enake predmete na drugi strani simetrale, da bo situacija simetrična. Pred simetrično 

postavitvijo pripomočkov, vsak pripomoček uporabijo v gibanju. Npr. skačejo s kolebnico, z 

nogo vodijo nogometno žogo, odbijajo košarkarsko žogo, vrtijo obroč okoli telesa …  

 

Slika 6: Primer postavitve simetrale in športnih pripomočkov 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Da bo učencem lažje, lahko na vsaki strani simetrale z lepilnim trakom oblikujemo 

mrežo s polji, v katera bodo učenci postavljali športne pripomočke.  

 Če imamo možnost, se z učenci usedemo na tribuno (lahko stopijo tudi na klop ali 

skrinjo) in opazujemo, ali so predmete postavili simetrično. Opozorimo jih na črte, ki so 

narisane na tleh. Skušajo naj najti simetralo in glede na to simetralo simetrične črte 

(košarkarsko igrišče je simetrično).  
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SIMETRIČNO IZVAJANJE POLIGONA 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci prepoznajo simetrijo. 

ŠPORT:  

 Učenci zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih izvajajo v 

različnih smereh in ravneh. 

* Dejavnost je primerna za glavni del ure (kot del postavitve poligona).  

PRIPOMOČKI: lepilni trak, klopi, obroči, stožci, polivalentne blazine 

OPIS DEJAVNOSTI: Predstavljena aktivnost naj bo del postavitve na poligonu. Po sredini 

nalepimo lepilni trak, ki bo predstavljal simetralo. Na vsako stran simetrale postavimo 

rekvizite (glej skico). Učenci morajo dani poligon opraviti s čim bolj simetričnim gibanjem. 

Najprej hodita po klopi, nato sonožno skačeta iz obroča v obroč, v teku vijugate med stožci 

ter se kotalita na blazini. Pri dani nalogi je zelo pomembna komunikacija med učencema (če 

prvi začne z levo nogo, mora drugi z desno; če gre eden okoli ovire po desni, mora drugi po 

levi strani). Cilj naloge ni obvladovanje popolnoma simetričnega gibanja, temveč zgolj izziv 

za učence.  

 

Slika 7: Postavitev simetričnega poligona 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učenci sami postavijo simetrično progo. Že to lahko za nekatere predstavlja izziv. 

Kako se lahko prepričajo, ali so res izdelali simetrično progo? Učenci naj sami pridejo 

do ugotovitve, da bi morali za popolno simetričnost proge natančno meriti razdalje 

predmetov od simetrale.  

 Učenci poligon opravljajo z različnimi načini gibanja. Če učenca hodita, že oblika 

poligona zagotavlja simetrično gibanje. Naj poskusijo s hojo bočno, skakanjem po eni 

nogi … 
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IGRAJMO SE SIMETRIJO 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci prepoznajo in oblikujejo simetrično obliko. 

ŠPORT: 

 Učenci zavestno nadzorujejo svoje telo v različnih položajih in gibanjih.  

* Dejavnost je primerna za zaključni del ure. 

PRIPOMOČKI: lepilni trak 

OPIS DEJAVNOSTI: Na tla nalepimo trak, ki telovadnico razdeli na dve polovici. Učenci se 

razdelijo v pare. Vsak v paru stoji na eni strani črte. Obrnjena sta tako, da se gledata. Med 

izvajanjem gimnastičnih vaj se igrajo igro “ogledalo”. Povemo, da črta predstavlja ogledalo, 

torej ravnino. Če pa bi to prenesli na papir, bi imeli premico - simetralo. Najprej igro vodi 

eden in kaže gibe, ki jih mora drugi zrcalno posnemati. Nato zamenjata vlogi. 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Na začetku lahko učitelj z enim izmed učencev demonstrira pravilno izvedbo simetrije.  

 Učitelj z učencem demonstrira napačno izvedbo simetrije. Ostali učenci morajo 

ugotoviti, kaj sta delala narobe, da gibanje ni simetrično.  

SIMETRIČNO PLEŠEMO KOLO 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci prepoznavajo in oblikujejo simetrične oblike z uporabo svojih teles. 

ŠPORT: 

 Učenci zaplešejo izbrani ljudski ples.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure.  

PRIPOMOČKI: zgoščenka z glasbo, radio, lepilni trak 

OPIS DEJAVNOSTI: To dejavnost lahko izvedemo takrat, ko se učijo plesati kolo. Ko 

učenci dobro znajo korake in ples v krogu, jim postavimo izziv. Na tla z lepilnim trakom 

nalepimo ali pa uporabimo že narisano črto na sredini igrišča, ki bo predstavljala simetralo. 

Učenci se v parih postavijo ob črto, vsak na svojo stran. Tokrat bodo plesali kolo v vrsti. 

Najprej tako, da so obrnjeni drug prosti drugemu (vmes mora biti dovolj prostora zaradi 

korakov naprej). Ob pesmi odplešejo prej naučene korake za kolo. Nato se obrnejo tako, da 

sta oba postavljena pravokotno na črto in gledata v isto smer. Ponovno zaplešeta kolo. Učenci 

ugotovijo, da so v obeh primerih kolo plesali simetrično, vendar z nekaterimi 
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pomanjkljivostmi (npr. gib hoje naprej/nazaj ob poziciji ob boku sicer je simetričen, ampak 

ker oba začneta z desno nogo, nista popolnoma simetrična).  

Primer simetričnega gibanja ob plesanju kola:  

KORAK OSNOVNO GIBANJE SIMETRIČNO GIBANJE 

1 

zasuk bokov rahlo v desno 

3 koraki v desno - začetek z desno 

nogo 

brca v desno v zrak z levo nogo 

zasuk bokov rahlo v levo 

3 koraki v levo, začetek z levo nogo in 

na koncu brca v levo v zrak z desno 

nogo 

2 

zasuk bokov rahlo v levo 

3 koraki v levo – začetek z levo nogo 

brca v levo v zrak z desno nogo 

zasuk bokov rahlo v desno 

3 koraki v desno – začetek z desno 

nogo 

brca v desno v zrak z levo nogo 

3 

3 koraki naprej – začetek z desno nogo, 

medtem dvigamo roke v vzročenje 

brca naprej v zrak z levo nogo 

3 koraki naprej – začetek z levo nogo, 

medtem dvigamo roke v vzročenje 

brca naprej v zrak z desno nogo 

4 

3 koraki nazaj – začetek z levo nogo, 

medtem se roke spuščajo nazaj v 

priročenje 

3 koraki nazaj – začetek z desno nogo, 

medtem se roke spuščajo nazaj v 

priročenje 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Dve skupini učencev postavimo ob črto, vsako na svojo stran. Določimo vodilno 

skupino (na eni strani črte), ki bo plesala kolo (originalne korake), druga skupina po 

bo morala biti njihovo zrcalo. Vlogi nato zamenjamo.  

 Učenci skušajo simetrično plesati katerikoli drug ljudski ples. 
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MERJENJE 

IZMERIMO DOLŽINO (prirejeno po Pistotnik, 1995) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci merijo dolžino s koraki in meritev zapišejo z mersko količino. 

ŠPORT:  

 Učenci izboljšujejo koordinacijo gibanja.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: kreda 

OPIS DEJAVNOSTI: Učenci so razdeljeni v tri skupine, stojijo v kolonah za startno črto. 

Prvi v vsaki skupini ima v rokah kredo. Na znak prvi iz vsake kolone steče do ciljne črte, pri 

tem pa mora v zadnjem delu razdalje med določeno črto in ciljno črto prešteti število korakov. 

S kredo za ciljno črto zapiše število svojih korakov. Nato steče nazaj do kolone in prvemu v 

koloni preda kredo. Po opravljeni nalogi se z učenci pogovorimo, zakaj se pojavljajo razlike v 

zapisanih merskih številih. Vprašamo jih tudi, s čim bi lahko natančno izmerili razdaljo od 

štarta do cilja.  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Namesto korakov izberemo drugo relativno nestandardno mersko enoto, npr. stopalo, 

dolžino skoka … 

SKUPINSKO SKAKANJE V DALJINO (povzeto po Videmšek, 2011) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci spoznavajo različne merske enote za merjenje razdalje. 

 Učenci natančno merijo dolžino s standardnimi enotami in meritev zapišejo z merskim 

številom in mersko enoto. 

ŠPORT:  

 Učenci razvijajo eksplozivno moč. 

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: kreda, meter 

OPIS DEJAVNOSTI: Učence razdelimo v manjše skupine. Prvi izmed učencev izvede skok 

v daljino z mesta in obstane na mestu doskoka. Naslednji v skupini se postavi na to mesto, ki 

postane njegovo odrivno mesto. Ob doskoku zadnjega učenca v skupini, s kredo označimo 

rezultat in nato z metrom čim bolj natančno izmerimo dolžine skokov vsake skupine. Učenci 

naj meritev izrazijo z ustreznimi merskimi enotami (meter, decimeter, centimeter).  
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PRENOS VODE 

CILJI: 

MATEMATIKA: 

 Učenci ocenijo, primerjajo, merijo prostornino in meritev zapišejo z merskim številom 

in mersko enoto.  

ŠPORT:  

 Učenci sproščeno tečejo v oteženih okoliščinah. 

 Učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce v skupini.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: vedro, plastičen kozarec, sod ali večja posoda 

OPIS DEJAVNOSTI: To dejavnost izvajamo zunaj na betonskem ali travnatem igrišču. 

Učence razdelimo v skupine. Na štartno črto postavimo 10-litrsko posodo polno vode. Naloga 

učencev je, da s pollitrskim ali litrskim kozarcem prenesejo čim več vode v 10 metrov 

oddaljeno prazno posodo. Ko pride prvi učenec nazaj na štart, preda kozarec naslednjemu 

učencu. Nalogo opravijo vsi učenci v skupini. Ko so končali s prenosom vode, najprej vsak 

učenec oceni količino prenešene vode in z merskim številom in mersko enoto zapiše svojo 

napoved v razpredelnico. Nato pa s prelivanjem v litrsko ali decilitrsko mersko posodo 

natančno izmerijo količino prenešene vode.  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učencem pripravimo poligon z različnimi ovirami, med katerimi morajo prenesti 

kozarec z vodo.  

 Učenci prenašajo večjo količino vode (npr. s 3-litrskim vedrom).  

 Na prazni posodi na koncu proge označimo določeno vrednost. Učenci morajo s 

kozarci prenesti točno toliko vode.  

 Učenci sami s štoparico merijo tudi čas, v katerem prenesejo vodo.  
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ARITMETIKA IN ALGEBRA 

NARAVNA ŠTEVILA IN ŠTEVILO 0 

PISANJE ŠTEVILK (prirejeno po Pistotnik, 1995) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci uredijo po velikosti naravna števila do 1000.  

 Učenci določijo predhodnik in naslednik števila. 

ŠPORT:  

 Učenci izboljšujejo gibalne sposobnosti (hitrost).  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: kreda 

OPIS DEJAVNOSTI: Učence razdelimo v skupine po 5 članov (lahko tudi 4 ali 6). Skupine 

so postavljene v kolonah za štartno črto. Prvi v vsaki skupini ima v rokah kredo. Učitelj 

določi, da bodo učenci na tla v kolono od najmanjše do največje zapisali vse stotice do 1000. 

Na znak za začetek, prvi iz vsake skupine steče do ciljne črte in za črto na tla zapiše število 

100. Nato steče nazaj do skupine in preda kredo naslednjemu v skupini. Ta steče do ciljne črte 

in na tla zapiše število 200. Nalogo opravljajo toliko časa, dokler zadnji na tla zapiše število 

1000. Če je v skupini 5 učencev, mora vsak učenec nalogo opraviti dvakrat. Glede na število 

učencev lahko priredimo navodilo (npr. če so v vsaki skupini 4 učenci in bo vsak nalogo 

opravljal samo enkrat, lahko na tla zapišejo vse stotice npr. od 200 do 500).   

 

Slika 8: Priprava prostora in potek štafete 

DODATNE MOŽNOSTI: 

 Na tla za ciljno črto zapišemo izbrano število, vsak učenec mora zapisati 

naslednik/predhodnik zadnjega zapisanega števila.  

 Lahko spremenimo gibanje ali na progo postavimo dodatno športno nalogo.   
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POIŠČI ŠTEVILOM HIŠICO 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci določijo predhodnik in naslednik števila. 

 Učenci štejejo, zapisujejo in berejo števila do 1000. 

ŠPORT:  

 Učenci izvajajo naravne oblike gibanja ter izboljšujejo svoje gibalne in funkcionalne 

sposobnosti.  

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure. 

PRIPOMOČKI: lepilni trak, plastificirane predloge s števili 

OPIS DEJAVNOSTI: Učitelj že pred uro v telovadnici na tla z lepilnim trakom naredi  več 

različnih »hišic« za števila in v en kvadratek v posamezni »hišici« zapiše izbrano število (glej 

primer spodaj). Hišice so izseki iz razširjenega stotičnega kvadrata z vrsticami po 100. 

Pripravi tudi plastificirane liste s števili do 1000, ki jih razporedi po telovadnici. Učenci med 

tekom ali drugo obliko gibanja vsem izgubljenim številom poiščejo dom.  

 
 

 315  

 

 

 867   

   

   

   

  119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 642  

   

 

Slika 9: Primeri številskih "hišic" 

DODATNE MOŽNOSTI: 

Učenci na glas povedo, katero število je predhodnik in katero naslednik izbranemu številu. 
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SODO ALI LIHO? 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci poznajo soda in liha števila.  

ŠPORT:  

 Učenci razvijajo koordinacijo gibanja.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: žoge, listki z računi 

OPIS DEJAVNOSTI: Učence razdelimo v skupine po 4 ali 6 učencev. Postavimo stožce, 

okoli katerih bodo učenci v eno smer žogo kotalili in nazaj vodili z roko. Učenci imajo na 

voljo v košari ob štartni črti 6 žog, na katerih so zapisana različna števila (na 3 žogah so soda 

števila in na 3 žogah liha števila). Učenec lahko nalogo opravi le z žogo, na kateri je število, 

ki ima isto lastnost kot njegov položaj v koloni (npr. 1. v koloni lahko štafeto opravi z žogo, 

na kateri je zapisano liho število, saj je tudi število 1 liho, 2. v koloni opravlja nalogo z žogo s 

sodim številom).  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Vsak učenec povleče listek s številom. Če je število sodo, opravlja poligon z 

nogometno žogo, če je število liho, pa s košarkarsko.  

 Vsak učenec dobi svoj račun. Nalogo opravi z žogo, na kateri je zapisan rezultat 

računa.  

SESTAVI ME (prirejeno po R. Andrejka Kavčič, 2005) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci razlikujejo desetiške enote (enice, desetice, stotice) in pojasnijo odnose med 

njimi.  

 Učenci poznajo odnose med števili (<, >, =).  

ŠPORT:  

 Učenci izvajajo gibanja z baloni v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi.  

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure. 

PRIPOMOČKI: baloni treh barv s števkami od 0 do 9 (barva, ki je določena za stotice, nima 

števke 0) 

OPIS DEJAVNOSTI: Z učenci se vnaprej dogovorimo, katera barva predstavlja enice, 

katera desetice in katera stotice. Balone raztresemo po prostoru. Če je v razredu več kot 10 
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učencev moramo nekatere števke podvojiti, da lahko vsak učenec prime tri balone različnih 

barv. Učenci se ob glasbi prosto gibljejo (tečejo, skačejo po eni nogi, se plazijo, lazijo …) po 

telovadnici in na različne načine odbijajo balone (npr. z glavo, rameni, nogami, prsti …). Ko 

ustavimo glasbo, mora vsak učenec prijeti tri balone različnih barv in sestaviti število.  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učenci povedo svoje število na glas. Lahko mu določijo tudi predhodnik in naslednik. 

 Učence razdelimo v pare. Učenca v paru sestavljeni števili primerjata med seboj in na 

glas povedo odnos med številoma (<, >, =). 

 Vsi baloni so iste barve – ne določimo enic, desetic in stotic. Vsak učenec ob ustavitvi 

glasbe prime tri balone in iz danih števk oblikuje največje in najmanjše trimestno 

število.  

UREDI PO VELIKOSTI 

CILJI: 

MATEMATIKA: 

 Učenci po velikosti uredijo naravna števila do 1000.  

 Učenci določijo predhodnik in naslednik števila. 

ŠPORT: 

 Učenci sproščeno plezajo.  

* Dejavnost je primerna za zaključni del ure. 

PRIPOMOČKI: letvenik, rutice 

OPIS DEJAVNOSTI: Na vrhu letvenika pritrdimo rutice z različnim števili do 1000. Vsi 

učenci naenkrat splezajo do vrha letvenika, vzamejo rutico in splezajo dol. Ko ima vsak 

učenec v rokah svoje rutico s številom, je njihova naloga, da se razporedijo po velikosti 

zapisanih števil glede na učiteljevo zahtevo (od najmanjšega do največjega ali obratno).   

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Vsak učenec imenuje še predhodnik in naslednik svojega števila.  

 Na sredino telovadnice postavimo okvir skrinje v katerem so listki s števili. Učenci 

stečejo do okvirja, vzamejo vsak svoj listek in se razporedijo po velikosti.  

Vsak učenec iz obroča, ki je na sredini telovadnice, vzame rutico s številom. Njihova naloga, 

je da uredijo števila po velikosti od najmanjšega do največjega in pritrdijo rutice na vrh 

različne letvice letvenika. Učenci morajo razmisliti, kam pritrditi katero rutico.   
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 RAČUNSKE OPERACIJE IN NJIHOVE LASTNOSTI 

OGREVANJE Z RAČUNSKO ŽOGO 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci utrjujejo seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100. 

ŠPORT:  

 Učenci znajo pravilno podati in ujeti žogo. 

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure. 

PRIPOMOČKI: napihljiva žoga, na kateri s zapisani računski izrazi seštevanja in odštevanja. 

OPIS DEJAVNOSTI: Učenci stojijo v krogu in si med seboj podajajo žogo. Kdor ulovi 

žogo, prebere računski izraz, ki se nahaja na mestu, ki ga je prekril z desno roko in ga 

izračuna. Računski izraz in rezultat pove na glas, da ga slišijo tudi sošolci in preverijo 

rezultat. Če je učenec izračunal pravilno, lahko poda žogo naslednjemu. Če pa rezultat ni 

pravilen, pred podajo vsi učenci naredijo dva počepa. 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učenci naredijo toliko počepov, za kolikor se je napačen rezultat razlikoval od 

pravilnega.  

SKRIVALNICE VEČKRATNIKOV (prirejeno po Videmšek in Stančevič, 2004) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci utrjujejo večkratnike števil.  

ŠPORT:  

 Učenci sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja in nadzorujejo telo v različnih 

položajih.  

* Dejavnost je primerna za uvodni in zaključni del ure. 

PRIPOMOČKI: lepilni trak, blazine. 

OPIS DEJAVNOSTI: Pred začetkom igre skupaj z otroki postavimo skrivalnice – vsaj po 

eno v vsak kot igralnega prostora. Vsaka skrivalnica (blazina) ima ime po večkratnikih števil 

– z lepilnim trakom na blazino oblikujemo števila (primer: 4, 10, 15, 21, 24, 36, 49, 50, 72 

…). Otroci skušajo teči iz ene skrivalnice v drugo, ne da bi jih lovci (3 učenci), ki so na 

sredini igrišča, zadeli z žogo. V vsakem krogu se lahko učenci skrijejo le na tisto blazino, ki 

ustreza učiteljevim zahtevam. Npr. učitelj poda navodilo, da se lahko varni le na blazini z 
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večkratnikom št. 3. Tisti učenci, ki se skrijejo v napačno skrivalnico in tisti, ki so zadeti z 

žogo, so v naslednjem krogu lovci.  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Varne blazine določajo učenci sami (lovci).  

 Če igro izvajamo v zaključnem delu ure, lahko poteka na izpadanje. Izpade tisti, ki je 

bil zadet in tisti, ki se je skril na napačno blazino.   
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VLAKEC (prirejeno po Videmšek idr., 2004) 

CILJI:  

MATEMATIKA:  

 Učenci utrjujejo večkratnike števil.  

ŠPORT:  

 Učenci sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.  

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure. 

PRIPOMOČKI: Obroči, v katerih so zapisani večkratniki izbranih števil. 

OPIS DEJAVNOSTI: Vlakec (otroci se držijo za pas v koloni) vozi med obroči. Ko 

zavpijemo »vsi na večkratnike števila X« se otroci spustijo in vsak poišče obroč, v katerem je 

zapisan večkratnik določenega števila. Učenci sami preverijo, ali so se vsi postavili na pravo 

mesto. Glede na število učencev se odločimo, koliko obročev z večkratniki istega števila 

bomo postavili, da ne bo v enem obroču prevelika gneča in da učenci ne posnemajo drug 

drugega.  

 

Slika 10: Primer postavitve obročev z večkratniki za utrjevanje poštevanke števil 6, 7 in 8 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Postavimo pravilo, da sta v enem obroču  lahko največ dva učenca. 

 Spremenimo način gibanja med obroči, npr. poskakovanje po eni nogi, plazenje, 

lazenje, hoja v čepu, vodenje žoge …   
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OPRAVI NALOGE NA POLIGONU IN SESTAVI RAČUN 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100. 

 Učenci do avtomatizma usvojijo zmnožke in količnike v obsegu 10 x 10. 

 Učenci poiščejo manjkajoče število: a ± __ = b, __ ± a = b, __ ⋅ a = b, a ⋅ __ = b, __ : 

a = b, v množici naravnih števil do 100.  

ŠPORT:  

 Učenci izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti. 

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: listki s števili, športni pripomočki za postavitev poligona 

OPIS DEJAVNOSTI: Skupaj z učenci pripravimo poljuben poligon s šestimi sklopi nalog. 

Na vsaki postaji učenec po uspešno opravljeni športni nalogi dobi listek, na katerem je 

zapisano izbrano število do 100 in ga spravi v žep ali nosi v roki. Ko učenec zaključi s prvim 

krogom na poligonu, se ustavi in skuša z danimi šestimi števili sestaviti enačbo z 

manjkajočim členom, tako da uporabi vsa števila ter ga izračuna. Nato nemoteno nadaljuje z 

izvedbo športnih nalog na poligonu.  

Primer: učenec ima na voljo listke s števili 57, 6, 74, 30, 48 in 8. Sestavi lahko naslednje 

račune:  

57 + ___ = 74 

 

6 x ___ = 30 

 
48 : ___ = 8 

74 - ___ = 57 

 

30 : ___ = 6 

 

8 x ___ = 48 

 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učencem podamo navodilo, da morajo sestavi en račun z operacijo seštevanja, enega 

množenja in enega deljenja.  

 Učenci lahko iz danih števil skušajo sestaviti čim več možnih računskih operacij, tako 

da lahko eno število uporabijo večkrat in izraze zapisujejo na list. Lahko delajo tudi v 

parih ali skupinah.  
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ATOMČKI (prirejeno po Pistotnik, 1995) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci do avtomatizma usvojijo zmnožke v obsegu 10x10. 

 Učenci uporabljajo računske zakone pri seštevanju in množenju.  

ŠPORT:  

 Učenci sproščeno tečejo.  

* Dejavnost je primerna za uvodni del ure. 

PRIPOMOČKI: / 

OPIS DEJAVNOSTI: Učenci prosto tekajo po igrišču. Ko učitelj zakliče določeno število, se 

skušajo združiti v skupine z zahtevanim številom članov (pri številu dve v pare, pri številu tri 

v trojke …). Učenci se morajo v skupini prijeti za roke in se tako držati, dokler učitelj ne 

preveri stanja na igrišču. Ko so tako porazdeljeni v skupine, jih vprašamo katere račune 

poštevanke lahko prikažemo s pomočjo njih (primer: v razredu je 19 učencev, razdeljeni so v 

3 skupine po 6 učencev, en učenec ostane sam  možni računi poštevanke: 1 x 6 = 6, 2 x 6 = 

12, 3 x 6 = 18). Učenci, ki ne najdejo skupine, kateri bi se lahko pridružili, v naslednjem 

krogu skupaj določijo število »atomov« v skupini. Po vsakem krogu tvorjenja skupin in 

računov se morajo učenci spustiti in ponovno sami teči po igrišču. 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učenci tvorijo račune tako, da vključijo vse učence; npr. 2 x 6 + 1 = 19. 

PO POTI VEČKRATNIKOV  

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci spoznajo pojem večkratnik števila in do avtomatizma usvojijo večkratnike. 

ŠPORT:  

 Učenci si podajajo žogo na različne načine.  

* Dejavnost je primerna za zaključni del ure. 

PRIPOMOČKI: žoge 

OPIS DEJAVNOSTI: Učenci v skupinah po 5 stojijo v kolonah. Prvi imajo v rokah žogo. 

Na znak si jo podajajo nad glavo do zadnjega v koloni, od tam pa med nogami zopet do 

prvega. Vsak, ki v roke dobi žogo, mora glasno povedati naslednji večkratnik določenega 

števila. Dokler ne pove pravilnega večkratnika, žoga ne sme potovati naprej. Ker so učenci v 

več skupinah in učitelj težko preverja pravilnost odgovorov pri vsaki skupini, v vsakem krogu 

izvedbe določimo učenca sodnika iz sosednje skupine, ki preverja pravilnost odgovorov. Če 
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niso prepričani o pravilnosti, pokličejo učitelja. Zmaga skupina, ki prva prenese žogo nazaj do 

prvega v koloni.  

ODNESI ŽOGO, PRINESI RAČUN (prirejeno po Videmšek, 2004) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100, 

 Učenci pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do 1000.  

ŠPORT:  

 Učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v 

skupini, upoštevanje pravil v igri),  

 Učenci sproščeno tečejo.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: obroči, žoge, kartice z računi 

OPIS DEJAVNOSTI: Učence razdelimo v skupine po 3, postavijo se v kolone. Vsaka 

kolona ima tri žoge, ki ležijo ob prvem v koloni. Na razdalji 5, 10 in 15 m postavimo obroče, 

v vsakega postavimo kartico z računi ali besedilnimi računskimi nalogami (težje oz. časovno 

daljše naloge postavimo v prvi obroč). Na znak za start prvi v koloni prime žogo in jo prenese 

čim hitreje v prvi obroč, tam vzame kartico z nalogo in teče nazaj do kolone, se dotakne 

prvega v koloni, ki vzame drugo žogo in steče do drugega obroča. Tam odloži žogo in vzame 

kartico ter jo odnese do skupine. Naslednji v koloni žogo postavi v tretji obroč in tam vzame 

kartico. Skupina zaključi z nalogo, ko rešijo vse tri naloge, dvignejo roke v zrak in se 

postavijo v kolono. Prvi in drugi lahko začneta z reševanjem naloge takoj, ko prečkata ciljno 

črto. Pri reševanju nalog si lahko učenci v skupini med seboj pomagajo.  

 

Slika 11: Skica postavitve poligona 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Oblikujemo lahko tudi večje skupine, npr. po 6 učencev. V tem primeru v vsak obroč 

postavimo po 2 kartici. Vsak učenec lahko v obroč nese svojo žogo, lahko pa 4., 5. in 

6. v koloni žoge prinesejo nazaj na štartno črto.  

 Zmaga skupina, ki ima boljši seštevek časa in pravilno rešenih nalog (npr. za vsako 

pravilno rešeno nalogo dobijo 1 točko, težje naloge lahko ovrednotimo z 2 točkama. 

Skupina, ki prva konča dobi 3 točke, druga 2 in zadnja 1 točko).  
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RACIONALNA ŠTEVILA 

DELI CELOTE TEČEJO 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci na konkretnem primeru prepoznajo in poimenujejo del celote. 

ŠPORT:  

 Učenci sproščeno tečejo.  

* Dejavnost je primerna za uvodni in zaključni del ure. 

PRIPOMOČKI: rutke 

OPIS DEJAVNOSTI: Učence razdelimo v skupine po 2, 3, 4, 5, 6, …, 10 (odvisno od izbire 

učitelja). Vsaka skupina učencev se med tekom drži za roke. Na znak učitelja, se skupine 

razdelijo na četrtine, polovice, osmine … V vsakem krogu učitelj pozove nekaj učencev (dva 

ali tri), da povedo, kolikšen del celote predstavljajo.  

Primer: učenci so razdeljeni v skupine po 6 učencev. Učitelj poda navodilo, da se razdelijo na 

tretjine, šestine, polovice. Po vsaki delitvi jih lahko vpraša, koliko učencev predstavlja 

določen del celote.  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Skupine z 2, 4 in 6 člani tvorijo polovico posamezne skupine. Koliko članov šteje 

polovica skupine z 2, 4 oz. 6 člani? Zakaj je temu tako? 

 Učenci med tekom v rokah držijo rutke. Na učiteljev znak npr. tretjina učencev 

določene skupine odvrže rutke.  

 Spremenimo lahko način gibanja skupin.   

POLIGON Z DELI CELOTE 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci prepoznajo celoto in dele celote na sliki. 

ŠPORT:  

 Učenci izboljšujejo svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti (koordinacijo gibanja, 

splošno vzdržljivost).  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: slike z deli celote, športni pripomočki za postavitev poligona.  
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OPIS DEJAVNOSTI: Postavimo poligon z 12 postajami (primer slika 13). Vsaka postaja je 

označena s sliko, ki prikazuje določen del celote (glej sliko). Učence razdelimo v 4 skupine. 

Prva skupina lahko opravlja naloge samo na tistih postajah, kjer slika prikazuje ½, druga 

skupina tiste z ¼, tretja skupina označene z 1/5 in zadnja skupina naloge označene z 1/10. Ko 

pridejo do postaje, ki ni označena z ustreznim delom celote, stečejo mimo nje. Po določenem 

času zamenjamo skupine in oznake postaj z drugimi deli celote.  

 

       

 
Slika 12: Primeri oznak na postajah 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer: Učenci prve skupine dobijo navodila, da naj opravljajo naloge na postajah, ki so 

označene s sliko, ki prikazuje eno polovico. Pri vsaki postaji se vsak ustavi in pogleda sliko. 

Npr. postaje 2, 5, 7 in 10 so označene s sliko, ki prikazuje eno polovico. Na teh postajah vsak 

učenec te skupine opravi športne naloge, mimo ostalih pa teče (glej zeleno črto, ki prikazuje 

pot učenca)  

Slika 13: Primer postavitve poligona in poti enega izmed učencev 
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DRUGE VSEBINE 

LOGIKA IN JEZIK 

CARROLLOV PRIKAZ 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci razporejajo elemente po različnih kriterijih, prikažejo in berejo razporeditev 

elementov s Carrollovim prikazom. 

ŠPORT:  

 Učenci razvijajo natančnost zadevanja.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. Z izbiro drugega kriterija za razvrščanje jo lahko 

izvedemo tudi v učilnici. 

PRIPOMOČKI: kreda, košarkarska in nogometna žoga 

OPIS DEJAVNOSTI: Na tla s kredo narišemo preglednico (Carrollov prikaz). Učence 

razdelimo na polovico, da bo dejavnost potekala hitreje. Vsaka skupina učencev se na svoji 

polovici igrišča postavi za črto izvajanja prostih metov pri košarki. Vsak učenec ima na voljo 

en met na koš in en strel z nogometno žogo na gol. Učenec, ki zadene koš in zgreši gol, se 

nato postavi v na tla narisan okvir, kjer je narisana košarkarska žoga in prečrtana nogometna. 

Podobno se razvrstijo tudi ostali učenci glede na to, ali so zadeli gol, koš, oboje ali ničesar. 

Ko vsi učenci zaključijo s svojo nalogo, in stojijo na svojih mestih v Carrollovem prikazu, se 

z njimi pogovorimo. Postavimo jim podobna vprašanja:  

- Koliko učencev je doseglo zadetek na koš? 

- Koliko učencev je zadelo na gol? 

- Koliko učencev je bilo uspešnih v obeh poskusih? 

- Je več učencev doseglo zadetek na gol ali na 

koš? 

- … 

 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Če želimo, da imajo učenci boljši pregled 

nad nastalim prikazom, vsak učenec v 

prikazu pusti svoj stožec, z učenci pa se 

usedemo na tribuno in si od tam ogledamo 

prikaz.  

 Učenci sami določijo športno nalogo in 

kriterij, po katerem se bodo razvrstili v prikaz.  
Slika 14: Skica Carrollovega prikaza na tleh 



Požun D. (2019): Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu: UL PEF 

 
 

 
56 

 

 

DREVESNI PRIKAZ 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci prikažejo in berejo razporeditev učencev z drevesnim diagramom.  

ŠPORT:  

 Učenci zavestno nadzorujejo telo v različnih gibanjih. 

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: 10 stožcev, 4 klopi, kreda, listi z napisanimi lastnostmi  

OPIS DEJAVNOSTI: Postavimo poligon (glej skico). Vsi učenci se postavijo na start. Tisti, 

ki imajo oblečene temne hlače, med stožci skačejo po eni nogi na levi strani poligona. Tisti, ki 

imajo svetle hlače, pa po desni strani. Ko pridejo do klopi, se ustavijo in na tleh preberejo 

naslednjo lastnost. Tisti, ki imajo temno majico, poskakujejo v opori na rokah po levi klopi, 

tisti s svetlo majico pa po desni strani. Ko pridejo do konca, se postavijo v na tleh narisan 

krog in počakajo na tem mestu dokler z nalogo ne opravijo vsi učenci. Nato se z učenci 

pogovorimo. Postavimo jim lahko naslednja vprašanja:  

- Koliko otrok ima temne hlače in svetlo majico? 

- Kako je oblečenih največ učencev? 

- Kako je oblečenih največ deklic? 

- Kako je oblečenih najmanj dečkov? 

 

Slika 15: Postavitev poligona za drevesni prikaz 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Ponovijo nalogo, tokrat se razporedijo po drugih lastnostih, npr. sem deček/sem 

deklica in živim v hiši/živim v bloku.   

 Učenci sami izberejo lastnost glede na katero se bodo razporedili v drevesni diagram.  

 Spremenimo načine gibanja med stožci in na klopi ali celotno postavitev poligona.  
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Slika 16: Skica postavitve proge 

RAZPOREJAM  

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci razporejajo elemente po različnih kriterijih in razporeditev prikažejo s 

preglednico. 

ŠPORT:  

 Učenci izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti (koordinacijo, natančnost, 

ravnotežje). 

* Dejavnost je primerna za glavni del ure.  

PRIPOMOČKI: lepilni trak 

OPIS DEJAVNOSTI: Na tla z lepilnim trakom nalepimo mrežo (glej skico), v katero bodo 

učenci razvrščali sliko geometrijskih oblik glede na barvo in lastnosti (je telo ali lik). Učence 

postavimo v 3 ali 4 vrste (odvisno od števila učencev). Na učiteljev znak prvi iz vsake kolone 

na loparju nese teniško žogo do obroča na sredini telovadnice. Iz obroča vzame sliko 

geometrijske oblike in jo glede na njene lastnosti pravilno razvrsti v preglednico. Z loparjem 

in žogo teče do naslednjega v vrsti, ki ob predaji začne s svojo nalogo. Ko pridejo na vrsto vsi 

učenci, skupaj pregledamo razporeditev slik v mrežo in se pogovorimo. Postavimo lahko 

podobna vprašanja:  

- Koliko je vseh geometrijskih oblik? 

- Koliko je likov/teles? 

- Koliko teles je modre barve? 

- Je več likov rdečih ali rumenih? 

- … 

 

 

 

 

 

   

  

 

DODATNE MOŽNOSTI:  

Namesto slik geometrijskih oblik, uporabimo različne športne pripomočke. Kriterije za 

razvrščanje lahko določijo učenci sami.   
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OBDELAVA PODATKOV - PRIKAZI 

RAZISKAVA 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo pregledno 

predstavitev ter branje in interpretacijo.  

ŠPORT:  

 Učenci izvajajo različne naloge za ugotavljanje telesnih značilnosti in gibalne 

sposobnosti. 

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. Priporočljivo je, da združimo dve uri, v prvi 

opravimo športni del, nato pa izvedemo še matematični del raziskave.  

PRIPOMOČKI: športnovzgojni karton, svinčnik, papir 

OPIS DEJAVNOSTI: Z enajstimi merskimi nalogami, ki so vključene v testiranje za 

športnovzgojni karton, ugotavljamo telesne značilnosti in gibalne sposobnosti vsakega 

učenca. Z učenci lahko kadarkoli med letom izvedemo te naloge. Po opravljenih meritvah 

lahko učenci pridobljene rezultate uporabijo za izvedbo lastne raziskave. Primer: raziščejo, 

koliko dečkov in koliko deklic je višjih od 110 cm in podatke predstavijo v preglednici.   

 DEČEK DEKLICA 

višji kot 110 cm   

nižji kot 110 cm   

 
Slika 17: Primer preglednice, v kateri predstavijo pridobljene podatke 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učenci sami izberejo problem, ki je v povezavi s športno vzgojo (ni nujno, da je v 

povezavi s športnovzgojnim kartonom), ki ga bodo raziskali in podatke predstavijo z 

izbranim prikazom.  
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ZADENI IN PRIKAŽI (prirejeno po Videmšek, 2011) 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci predstavijo podatke s stolpci. 

ŠPORT:  

 Učenci razvijajo natančnost zadevanja.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: žoge, samolepilni lističi 

OPIS DEJAVNOSTI: Učence razdelimo v številčno enake skupine. Vsak učenec ima na 

voljo tri mete na koš; vsak dobi tudi tri samolepilne lističe. Vsaki skupini na steni ob košu na 

katerega mečejo, določimo mesto, kamor bodo lepili lističe ob zadeti košarkarski tabli. Ko 

učenec zadane tablo ali koš, steče do stene in prilepi listič na steno tako, da oblikuje stolpec. Z 

metanjem na koš nadaljuje naslednji učenec. Skupina, ki največkrat zadane tablo ali koš, ima 

najvišji stolpec. Po končani dejavnosti se z učenci pogovorimo o višini njihovih stolpcev. 

Učenci vsake skupine prenesejo svoje listke na steno, kjer oblikujemo skupen grafični prikaz 

zadetkov s stolpci.   

 

Slika 18: Skica listkov na steni, ki grafično prikazuje zadetke posameznih skupin 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učenci skušajo z nogometno žogo zadeti mini gol. Ob vsakem zadetku na steno 

nalepijo listek. 

 Učenci namesto s stolpci, zadetke prikažejo z vrsticami. Lahko en primer skušajo 

prikazati z vrsticami in s stolpci.  
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MATEMATIČNI PROBLEMI IN PROBLEMI Z ŽIVLJENJSKIMI 

SITUACIJAMI 

SESTAVI VZOREC 

CILJI:      

MATEMATIKA:  

 Učenci oblikujejo slikovne in geometrijske vzorce. 

ŠPORT:  

 Učenci zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI:  

OPIS DEJAVNOSTI: Postavimo poligon s šestimi postajami. Učenec ob vsaki uspešno 

opravljeni nalogi dobi rutko določene barve (npr. 2 modri in 4 rdeče ali 2 modri, 2 rumeni in 2 

zeleni). Rutke si zatika za pas, ko pa opravi prvi krog poligona, se ustavi in z rutkami oblikuje 

vzorec. Nato nemoteno nadaljuje z izvajanjem nalog na poligonu. Ker se bodo učenci po 

opravljenem prvem krogu ustavili, podaljšamo čas vadbe na poligonu.  

DODATNE MOŽNOSTI:   

 Vsak učenec opravi kratek poligon. Preden začne, si ogleda s kockami sestavljen 

vzorec in si skuša zapomniti zaporedje. Po opravljenem poligonu skuša sestaviti 

isti vzorec. 

PLES VZORCEV 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci oblikujejo in prepoznajo vzorec v gibanju. 

ŠPORT:  

 Učenci izvajajo različna gibanja ob glasbeni spremljavi.  

* Dejavnost je primerna za uvodni in zaključni del ure, izvedemo jo lahko tudi v učilnici.  

PRIPOMOČKI: zgoščenka, radio 

OPIS DEJAVNOSTI: Učenci se ob glasbeni spremljavi poljubno gibljejo po prostoru, tako 

da oblikujejo vzorec gibanja. Npr. 2 poskoka naprej, 1 poskok nazaj, izpadni korak naprej, 2 

poskoka naprej, 1 poskok nazaj, izpadni korak naprej …  

DODATNE MOŽNOSTI:  
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 Učenci v parih ali skupinah oblikujejo vzorec gibanja ob glasbeni spremljavi.  

 Z izvajanjem gimnastičnih vaj v začetnem delu ure ustvarjamo vzorce, npr. pogledamo 

dvakrat desno, dvakrat levo, navzgor in navzdol ter to ponovimo osemkrat. Učitelj 

demonstrira izvedbo vaj, učenci med izvedbo prepoznajo vzorec gibanja ter ga 

nadaljujejo. 

 Vsak učenec si izmisli vzorec gibanja ob glasbi, ga prikaže, ostali učenci se nato nekaj 

časa gibajo po danem vzorcu.    

ŠTAFETNO SESTAVLJANJE VZORCA 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci oblikujejo slikovne in geometrijske vzorce. 

ŠPORT:  

 Učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini) 

 Učenci razvijajo samozavest, borbenost in vztrajnost.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: rutke ali sličice likov 

OPIS DEJAVNOSTI: Postavimo poligon za štafeto, na koncu je obroč z ruticami (glej 

skico). Učence razdelimo v enakomerno velike skupine po 3 ali 4 učence, postavijo se v 

kolone. Na znak za start prvi v koloni zleze skozi okvir skrinje, steče do klopi in hodi po njej, 

prepleza malo skrinjo, teče okoli obroča in iz njega vzame rutico ter se vrača po isti poti in 

opravlja iste naloge. Štafeto naslednjemu preda tako, da se ga dotakne z roko. Ko vsi učenci 

zaključijo štafeto, morajo sestaviti še vzorec iz rutk. To lahko delajo že sproti med potekom 

štafete. Naloga je končana, ko imajo na tleh sestavljen vzorec in vsi v skupini dvignejo roke v 

zrak. 

 

Slika 19: Skica postavitve poligona 

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Namesto rutic v obroč postavimo slike likov, učenci oblikujejo geometrijski vzorec.  

 Poligon za štafeto postavimo tako, da je tudi samo gibanje učencev med opravljanjem 

nalog predstavlja vzorec.  
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PLEŠEMO KOLO IN USTVARJAMO VZORCE 

CILJI: 

MATEMATIKA:  

 Učenci opazujejo vzorec v gibanju, prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo.  

ŠPORT:  

 Učenci plešejo preprosti ljudski ples kolo.  

* Dejavnost je primerna za glavni del ure. 

PRIPOMOČKI: zgoščenka in radio 

OPIS DEJAVNOSTI: Ples kolo je sestavljen iz štirih enot, ki se ponavljajo. Ker med 

plesanjem te enote večkrat ponavljamo v istem zaporedju, lahko rečemo, da tvorimo vzorec 

ABCD.  

Učence po enotah (vsaka enota predstavlja del vzorca) frontalno naučimo korakov za plesanje 

kola. Da bo lažje, med plesom štejemo en, dva, tri, štir’. 

- ENOTA A (zasuk bokov na rahlo v desno, 3 koraki v desno, začetek z desno nogo in 

na koncu brca v desno v zrak z levo nogo).  

- ENOTA B (zasuk bokov na rahlo v levo, 3 koraki v levo, začetek z levo nogo in na 

koncu brca v levo v zrak z desno nogo).  

- ENOTA C (3 koraki naprej, začetek z desno nogo, medtem se roke dvigajo v 

vzročenje, na koncu brca naprej v zrak z levo nogo).  

- ENOTA D (3 koraki nazaj, začetek z levo nogo, medtem se roke spuščajo nazaj v 

priročenje, na koncu desna noga rahlo dvignjena pred levo).  

Ob štetju ponovimo vse 4 enote (ABCD ABCD ABCD…).   

Povemo, da se kolo pleše v krogu. Naredimo velik krog in se primemo za roke. Ob štetju 

plešemo kolo s ponavljanjem vzorca ABCD ABCD … Nato dodamo še petje in ponavljamo, 

dokler vsi učenci ne usvojijo plesa. 

Učence na koncu vprašamo, ali so med plesanjem kola zasledili vzorec, ki se ponavlja.  

DODATNE MOŽNOSTI:  

 Učenci v skupinah sami sestavijo vzorec z uporabo že naučenih korakov (npr. 

BCDA). Sošolci morajo nato ugotoviti, kateri vzorec je bil odplesan.  
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8 EMPIRIČNI DEL 

8.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Z raziskavo so želeli izvedeti, ali učitelji v 3. razredu povezujejo vsebine matematike in športa 

ter kakšni so njihovi razlogi za nepovezovanje vsebin. Odločili smo se, da izdelamo priročnik 

s konkretnimi predlogi za vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu. V 

priročniku so zajete vse 3 teme iz učnega načrta za matematiko (geometrija in merjenje, 

aritmetika in algebra ter druge vsebine). Vsaka tema je razdeljena še na vsebinske sklope, kot 

jih opredeljuje učni načrt za matematiko (npr. orientacija, geometrijske oblike …). Pri vsakem 

vsebinskem sklopu je navedenih nekaj aktivnosti, ki povezujejo elemente športa in 

matematike. Za vsako dejavnost so zapisani cilji športa in matematike, pripomočki, ki jih 

potrebujemo za izvedbo in dodatne možnosti izvajanja dejavnosti. Nekatere dejavnosti lahko 

izvedemo le v telovadnici, nekaj pa je takih, ki jih lahko izvedemo tudi med poukom 

matematike kar v učilnici. Glavni namen raziskave je bil od učiteljev razrednega pouka, ki so 

že poučevali v 3. razredu, dobiti povratno informacijo o uporabnosti našega priročnika.  

Cilji magistrskega dela so naslednji:  

- ugotoviti, ali učitelji v 3. razredu osnovne šole povezujejo vsebine matematike in 

športa. 

- ugotoviti, katere razloge učitelji 3. razredov navajajo za nepovezovanje vsebin 

matematike in športa.  

- ugotoviti, ali delovna doba učiteljev vpliva na to, ali se odločajo za vključevanje 

vsebin športa v pouk matematike in vključevanje vsebin matematike v pouk športa.  

- izdelati priročnik s konkretnimi predlogi vključevanja matematičnih vsebin v pouk 

športa v 3. razredu osnovne šole.  

- ugotoviti, kako učitelji 3. razredov ocenjujejo ustreznost in uporabnost priročnika z 

naslovom Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu. 

8.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Ali učitelju v 3. razredu osnovne šole povezujejo vsebine matematike in športa? 

R2: Ali delovna doba učiteljev vpliva na to, ali vključujejo vsebine matematike v pouk 

športa? 

R3: Ali delovna doba učiteljev vpliva na to, ali vključujejo vsebine športa v pouk 

matematike? 

R4: Katere razloge učitelji 3. razredov navajajo za nepovezovanje vsebin matematike in 

športa? 
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R5: Kako učitelji 3. razredov ocenjujejo ustreznost dejavnosti, ki so zapisane v priročniku? 

R6: Kakšna je uporabna vrednost izdelanega priročnika po mnenju učiteljev 3. razredov? 

8.3 METODE DELA 

V raziskavi smo uporabili kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. Kvalitativni del 

zajema izdelavo priročnika, kvantitativni del pa ocenitev uporabnosti priročnika in odgovor 

na raziskovalni vprašanji 1 in 2. Pri tem smo uporabili deskriptivno in kavzalno 

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

8.3.1 Vzorec 

Raziskava je temeljila na priložnostnem vzorcu učiteljev razrednega pouka obeh spolov, ki 

poučujejo ali so poučevali v 3. razredu osnovne šole z različno delovno dobo. Vsi sodelujoči 

so na elektronski naslov dobili priročnik z naslovom Vključevanje matematičnih vsebin v 

pouk športa v 3. razredu ter e-povezavo anketnega vprašalnika, ki se je nanašal na oceno 

izdelanega priročnika. Reševanje priročnika je bilo prostovoljno in anonimno. Vzorec je 

slučajnostni.  

Vsi, ki so pristopili k reševanju anketnega vprašalnika, so najprej odgovorili na vprašanje, ali 

so že kdaj poučevali v 3. razredu osnovne šole. Če je bil njihov odgovor negativen, so na tej 

točki zaključili  odgovarjanjem na zastavljena vprašanja. Za našo raziskavo je bilo primernih 

41 učiteljev. 

Tabela 10: Prikaz sodelujočih učiteljev glede na razred, ki ga poučujejo v tem šolskem letu 

RAZRED f f % 

1 4 9,8 % 

2 8 19,5 % 

3 26 63,4 % 

4 2 4,9 % 

5 1 2,4 % 

SKUPAJ 41 100 % 

 

Največ učiteljev (63,4 %), ki je odgovarjalo na anketni vprašalnik, v tem šolskem letu poučuje 

v 3. razredu. Osem učiteljev (19,5 %) poučuje v drugem razredu, štirje (9,8 %) v prvem 

razredu, dva (4,9 %) v četrtem in eden (2,4 %) v petem razredu.  
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Učitelje smo glede na delovno dobo razdelili na 4 skupine (prikazano v spodnji tabeli). 

Raziskava (Obran in Ivanuš Grmek, 2010) je pokazala, da učitelji namenjajo veliko 

pozornosti lastnemu profesionalnemu razvoju. Raziskave na področju poučevanja in učenja 

skušajo vpletati v vsakodnevni učni proces, hkrati pa priznavajo, da je dober učitelj tisti, ki 

želi nadaljnje razvijati svoje sposobnosti, spretnosti, se učiti in hkrati osebnostno rasti. Če 

učitelj na neki točki obstane in se neha doizobraževati, se to pozna tudi na njegovih učencih. 

Dober učitelj se izobražuje od vstopa na fakulteto pa vse upokojitve.  

Tabela 11: Prikaz sodelujočih učiteljev glede na to, koliko let poučujejo 

ŠTEVILO LET f f % 

1–10 4 9,7 % 

10–20 15 36,6 % 

20–30 12 29,3 % 

več kot 30 10 24,4 % 

SKUPAJ 41 100 % 

 

Glede na število let poučevanja na razredni stopnji, smo učitelje združili v 4 skupine. Največ 

(36,6 %) učiteljev poučuje med 10 in 20 let, 12 učiteljev (29,3 %) ima 20–30 let delovne 

dobe, 10 učiteljev (24,4 %) poučuje že več kot 30 let,  4 učitelji (9,7 %) pa imajo manj kot 

deset let izkušenj s poučevanjem na razredni stopnji. Učiteljica z najkrajšo delovno dobo 

poučuje 1 leto, učiteljica z največ delovnih izkušenj pa poučuje 36 let.  

Zanimalo nas je tudi, kdaj so sodelujoči učitelji nazadnje poučevali v 3. razredu. S tem 

podatkom smo želeli ugotoviti, ali dobro poznajo učna načrta za matematiko in šport v 3. 

razredu.  

Tabela 12: Prikaz sodelujočih učiteljev glede na to, kdaj so nazadnje poučevali v 3. razredu 

POUČEVANJE V 3. RAZREDU f f % 

v tem šolskem letu 15 36,6 % 

pred 1 letom 14 34,1 % 

pred 2 letoma 5 12,2 % 

pred več kot 3 leti 7 17,1 % 

SKUPAJ 41 100 % 



Požun D. (2019): Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu: UL PEF 

 
 

 
66 

 

 

Večina sodelujočih učiteljev poučuje tretji razred v tem šolskem letu (36,6 %) ali pa ga je 

poučevala v prejšnjem šolskem letu (34,1 %). Pet učiteljev (12,2 %) je tretji razred nazadnje 

poučevalo pred dvema letoma, sedem učiteljev (17,1 %) pa pred več kot tremi leti. Eden 

izmed teh učiteljev je nazadnje poučeval v tretjem razredu pred desetimi leti.  

8.3.2 Merski instrumenti 

Za pridobivanje ustreznih podatkov smo uporabili dva instrumenta: izdelan priročnik s 

konkretnimi predlogi vključevanja matematičnih vsebin v pouk športa za 3. razred in spletni 

vprašalnik, ki smo ga oblikovali na spletni strani www.1ka.si. Del vprašanj se nanaša na 

trenutno povezovanje matematičnih in športnih vsebin pri poučevanju matematike in športa, 

del pa na izdelan priročnik. Večina vprašanj je odprtega tipa. Vsak učitelj je moral pred 

reševanjem vprašalnika prebrati priročnik.   

8.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

Raziskava je potekala v mesecu septembru in oktobru 2018. Najprej smo izdelali priročnik s 

konkretnimi predlogi vključevanja matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu. Priročnik 

je razdeljen na 3 teme (geometrija in merjenje, aritmetika in algebra ter druge vsebine). Vsako 

temo smo razdelili še na vsebinske sklope, tako kot si sledijo v učnem načrtu za matematiko 

(npr. orientacija, geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja itd.). Za vsak 

vsebinski sklop smo zapisali konkretne dejavnosti vključevanja matematike v pouk športa ter 

opredelili cilje obeh predmetov. 

Učiteljem več osnovnih šol smo po elektronski pošti posredovali izdelan priročnik in e-

povezavo do spletnega vprašalnika. Tehnika zbiranja podatkov je bila anketa. 

8.3.4 Postopek obdelave podatkov 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s kvantitativno analizo. Pri vprašanjih 

odprtega tipa smo najprej natančno izpisali vse odgovore na posamezna vprašanja, nato pa 

smo odgovore, ki so se večkrat ponovili, združili v kategorije. Vsaki kategoriji smo pripisali 

pripadajoče frekvence in relativne frekvence. Pri vprašanjih z numeričnim odgovorom smo 

poleg frekvenc in relativnih frekvenc določili tudi najnižjo in najvišjo vrednost odgovora. 

Tudi odgovorom na dihotomna vprašanja smo pripisali frekvence in izračunali relativne 

frekvence. Za predstavitev pridobljenih podatkov smo uporabili frekvenčne in strukturne 

preglednice ter strukturne kroge. S χ2-preizkusom smo preverili, ali delovna doba učiteljev 

vpliva na njihovo odločitev o vključevanju matematičnih vsebin v pouk športa in 

vključevanju vsebin športa v pouk matematike. Podatke smo prikazali v preglednici. Rezultate 

smo interpretirali in odgovorili na raziskovalna vprašanja.   

8.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju so s tabelami in strukturnimi krogi predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili 

z vprašalnikom. Pod tabelami oz. grafi so dodane interpretacije in odgovori na raziskovalna 

vprašanja. Na koncu poglavja je naš priročnik s konkretnimi predlogi vključevanja 

matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu.  

http://www.1ka.si/
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8.4.1 Povezovanje matematičnih in športnih vsebin 

Zanimalo nas je, ali učitelji razrednega pouka vključujejo vsebine matematike v pouk športa 

in ali vključujejo vsebine športa v pouk matematike in če ja, na kakšen način to počnejo. V 

tem poglavju bomo obravnavali odnos v obe smeri, vključevanje matematičnih vsebin v pouk 

športa in vključevanje vsebin športa v pouk matematike.  

Najprej smo učiteljem postavili splošno vprašanje, ali menijo, da so možne povezave med 

poukom športa in matematike. Vsi učitelji so na to vprašanje odgovorili pritrdilno (vprašanje 

10 v prilogi).  

Nato smo jih vprašali konkretno vprašanje, in sicer ali pri svojem poučevanju vključujejo 

vsebine matematike v pouk športa. Njihovi odgovori so predstavljeni spodaj.  

 

Graf 1: Odgovori učiteljev, ali vključujejo vsebine matematike v pouk športa 

Večina učiteljev (82,9 %) je odgovorila, da v pouk športa vključuje matematične vsebine. 

Sedem učiteljev (17,1 %) pa tega ne počne. 

Učitelji, ki so odgovorili, da vključujejo matematične vsebine v pouk športa, so v 

nadaljevanju zapisali tudi nekaj konkretnih matematičnih vsebin, ki jih vključujejo v pouk 

športa.    

 

Tabela 13: Matematične vsebine, ki jih učitelji razrednega pouka vključujejo v pouk športa 

PRIMERI VKLJUČENIH VSEBIN f f % 

Štetje in številske predstave – štetje 

rekvizitov, korakov, poskokov, gimnastičnih 

vaj, zadetih košev, metov na koš  

17 41,5 % 

82,9 %

17,1 %

Ali pri svojem poučevanju vključujete vsebine 
matematike v pouk športa?

DA NE
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Utrjevanje poštevanke – razvrščanje v 

skupine po večkratnikih, deljenje otrok v 

skupine 

14 34,1 % 

Geometrija – oblikovanje likov s kolebnicami, 

telesom, iskanje geometrijskih oblik, 

poimenovanje likov in teles v telovadnici  

14 34,1 % 

Orientacija – gibanje po navodilih (zunaj, 

znotraj, na, levo, desno …), različne 

orientacijske igre  

12 29,3 % 

Merjenje – dolžina zaleta, dolžina skoka, 

višina droga, merjenje časa  
10 24,4 % 

Logika – razvrščanje v skupine po določenih 

lastnostih 
5 12,2 % 

Seštevanje in odštevanje – seštevanje vseh 

zadetih košev/golov, število podaj  
4 9,8 % 

 

Učitelji so zapisali različne primere povezovanja vsebin matematike in športa, ki jih 

uporabljajo pri svojem poučevanju. Največ učiteljev (41,5 %) je zapisalo, da v pouk športa 

vključuje štetje in številske predstave, npr. štejejo rekvizite, korake, poskoke, število 

ponovitev gimnastičnih vaj, število zadetih košev, metov na koš … Približno tretjina učiteljev 

(34,1 %) je odgovorila, da med uro športa vključijo utrjevanje poštevanke in vsebine 

geometrije. Poštevanko utrjujejo z razvrščanjem učencev v skupine po večkratnikih. Znanje 

geometrije pa poglobijo z oblikovanjem likov s kolebnicami ali lastnimi telesi ter z iskanjem 

in poimenovanjem geometrijskih oblik in teles v telovadnici.  Četrta najpogostejša 

matematična vsebina, ki jo učitelji vključujejo v pouk športa, je orientacija. 29,3 % učiteljev 

je napisalo, da se učenci gibajo po navodilih (zunaj, znotraj, levo, desno na …) ter se igrajo 

različne orientacijske igre. Deset učiteljev (24,4 %) je povedalo, da pri pouku športa merijo 

dolžino zaleta, dolžino skokov, višino droga pri skoku v višino ter čas, ki ga porabijo za 

opravljanje določene aktivnosti. Tako tudi praktično preizkusijo delo z merskimi instrumenti 

in utrjujejo merske enote. Pet učiteljev je povedalo, da pri športu učence razvršča v skupine 

po določenih lastnostih. Učitelj pove lastnost, učenci pa se sami razvrstijo glede na dan 

kriterij. Nekaj učiteljev (9,8 %) pa je zapisalo, da pri urah športa utrjujejo tudi seštevanje (npr. 

seštevanje vseh zadetih košev/golov).  

Vse dejavnosti, ki so jih navedli učitelji, so primerne za vključitev v pouk športa in izvedbo v 

telovadnici. Vendarle pa menimo, da lahko omenjene matematične vsebine v pouk športa 
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vključimo tudi drugače, bolj kompleksno in starostni ter učni stopnji učencev primerno. Nekaj 

primerov je zapisanih tudi v našem priročniku.    

Zanimalo nas je tudi, ali delovna doba učiteljev vpliva na to, ali učitelji vključujejo vsebine 

matematike v pouk športa. Naredili smo χ2-preizkus. Rezultati so predstavljani v spodnjih 

razpredelnicah.  

Tabela 14: χ2-preizkus ali delovna doba učiteljev vpliva na to, ali vključujejo vsebine 

matematike v pouk športa 

 

Delovna doba [let] 

skupaj 

1–10 10–20 20–30 
več kot 

30 

Ali 

vključujete 

vsebine 

matematike 

v pouk 

športa? 

DA 

število 2 12 10 10 34 

odstotek 

[%] 
5,9 % 35,3 % 29,4 % 29,4 % 100 % 

NE 

število 2 3 2 0 7 

odstotek 

[%] 
28,6 % 42,9 % 28,6 % 0,0 % 100 % 

skupaj 

število 4 15 12 10 41 

odstotek 

[%] 
9,8 % 36,6 % 29,3 % 24,4 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 5,214 3 0,157 

Kulbackov 2Î preizkus   6,107 3 0,107 

5 cells (62,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,68. 

 

Vrednost Kulbackovega 2Î preizkusa (2Î = 6,107; g = 3; α = 0,107) ni statistično pomembna. 

Med učitelji z različno delovno dobo se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v tem ali 

se odločajo za vključevanje vsebin matematike v pouk športa ali ne. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico.  

Učitelje smo vprašali tudi ali v pouk matematike vključujejo vsebine športa. Pogostost 

njihovih odgovorov je predstavljena spodaj.  



Požun D. (2019): Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu: UL PEF 

 
 

 
70 

 

 

 

Graf 2: Odgovori učiteljev, ali vključujejo vsebine športa v pouk matematike 

Na vprašanje, ali v pouk matematike vključujejo vsebine športa je 41,5 % učiteljev odgovorilo 

z negativnim odgovorom. 58,5 % učiteljev pa tudi pri pouku matematike uporablja vsebine 

športa.  

Učitelji, ki so odgovorili, da v pouk matematike vključujejo vsebine športa, so v nadaljevanju 

zapisali tudi konkretne dejavnosti vključevanja športnih vsebin. Njihovi odgovori so 

predstavljeni v tabeli.  

Tabela 6: Športne vsebine, ki jih učitelji razrednega pouka vključujejo v pouk matematike 

PRIMERI VKLJUČENIH VSEBIN f f % 

Gibanje (hoja, tek) - orientacija v učilnici (gibaj se po 

navodilih) 
4 9,8 % 

Minuta za zdravje - izvajanje gimnastičnih vaj med uro 

matematike 
3 7,3 % 

Gibanje (hoja, tek) - iskanje skladnih likov po učilnici 

ob različnih gibalnih dejavnostih 
2 4,9 % 

Gibanje (hoja, tek) - hoja, tek, plazenje po labirintu 2 4,9 % 

Poskoki - skoči, če je rezultat 5; ko zaslišiš število 3, 

tolikokrat skoči 
2 4,9 % 

Počepi - utrjevanje poštevanke 2 4,9 % 

Gibanje (hoja, tek) - merjenje časa teka od ene stene v 

učilnici do druge 
2 4,9 % 

58,5%

41,5%

Ali pri svojem poučevanju vključujete vsebine športa 
v pouk matematike? 

DA NE
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Ples - oblikovanje likov s telesi 2 4,9 % 

Gibanje (hoja, tek) - razvrščanje učencev v skupine in 

diagrame glede na način gibanja 
1 2,4 % 

Poskoki - merjenje učilnice s koraki, poskoki 1 2,4 % 

Počepi - dan in noč (npr. vstani, ko slišiš večkratnik št. 2 

in počepni na večkratnik št. 5) 
1 2,4 % 

Podajanje žoge - utrjevanje poštevanke 1 2,4 % 

Podajanje žoge - za sestavljanje števil in računov 1 2,4 % 

 

Učitelji so zapisali različne primere vključevanja vsebin športa v pouk matematike, ki jih 

uporabljajo pri pouku. Veliko učiteljev je podalo primer, ki se je med odgovori pojavil le 

enkrat. Iz tega lahko sklepamo, da drugi učitelji teh športnih vsebin pri pouku matematike ne 

uporabljajo, ali pa so navedli zgolj en primer povezovanja. Največ učiteljev (9,8 %) je 

zapisalo, da v pouk matematike vključujejo hojo in tek pri vsebinah orientacije. To obliko 

gibanja v matematične ure vključujeta tudi po dva učitelja (4,9 %) za utrjevanje skladnosti 

likov, orientacije v labirintu in merjenje časa teka od stene do stene. Trije učitelji (7,3 %) med 

urami matematike izvajajo minuto za zdravje. V tem času izvajajo različne gimnastične vaje. 

Po dva učitelja (4,9 %) sta navedla, da med urami matematike uporabljajo tudi poskoke pri 

utrjevanju številskih predstav, počepe pri utrjevanju poštevanke in ples za oblikovanje likov. 

Menimo, da je lažje vključiti matematične vsebine v pouk športa, saj imamo na voljo veliko 

različnih športnih vsebin, v katere lahko vključimo vsaj kakšno matematično vsebino. Se pa 

strinjamo, da vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa od učitelja zahteva veliko mero 

ustvarjalnosti in predhodne priprave. Pri pouku matematike v učilnici smo pri vključevanju 

športnih vsebin v pouk matematike omejeni le na določene športne aktivnosti, ki so izvedljive 

tudi v razredu (npr. poskoki, počepi, podajanje žoge, hoja). Glavna omejitev pri vključevanju 

športnih vsebin v pouk matematike je majhen prostor, ki nam ga nudi matična učilnica. Pri 

načrtovanju vključevanja športnih vsebin v pouk matematike in matematičnih vsebin v pouk 

športa mora biti učitelj v prvi vrsti pozoren na varnost učencev.    

Pri teh odgovorih učiteljev pa moramo biti previdni s posploševanjem. Marsikdaj je namreč 

mnenje učiteljev, da v svoje poučevanje vključujejo veliko medpredmetnih povezav, zmotno. 

Podajanje žoge med poukom matematike je zgolj didaktični medij za popestritev pouka, če 

učitelj med podajanjem ne opozarja na napake pri podajanju, pravilno lovljenje ... (Kovač, 

Jurak, Starc, 2003; Štemberger, 2008). O medpredmetnem povezovanju lahko govorimo šele 

takrat, ko je učitelj pozoren tudi na pravilno izvajanje športnih vsebin, ki jih vključuje v pouk 

matematike in dosega cilje obeh predmetnih področij. 
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Zanimalo nas je tudi, ali delovna doba učiteljev vpliva na to, ali učitelji vključujejo vsebine 

športa v pouk matematike. Naredili smo χ2-preizkus. Rezultati so predstavljani v spodnjih 

razpredelnicah.  

Tabela 7: χ2-preizkus ali delovna doba učiteljev vpliva na to, ali vključujejo vsebine športa v 

pouk matematike 

 

Delovna doba [let] 

skupaj 

1–10 10–20 20–30 
več kot 

30 

Ali 

vključujete 

vsebine 

športa v 

pouk 

matematike? 

DA 

število 1 6 8 9 24 

odstotek 

[%] 
4,2 % 25,0 % 33,3 % 37,5 % 100,0 % 

NE 

število 3 9 4 1 17 

odstotek 

[%] 
17,6 % 52,9 % 23,5 % 5,9 % 100,0 % 

skupaj 

število 4 15 12 10 41 

odstotek 

[%] 
9,8 % 36,6 % 29,3 % 24,4 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ2-preizkus 8,383 3 0,039 

Kulbackov 2Î preizkus   9,170 3 0,027 

4 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,66. 

Vrednost Kulbackovega 2Î preizkusa (2Î = 9,170; g = 3; α = 0,027) je statistično pomembna 

na ravni α = 0,027. S tveganjem manjšim od 2,7 % lahko trdimo, da se med učitelji z različno 

delovno dobo pojavljajo statistično pomembne razlike v tem ali se odločajo za vključevanje 

vsebin športa v pouk matematike ali ne.  

3 učitelji (75,0 %) z delovno dobo do 10 let so odgovorili, da vsebin športa v pouk 

matematike ne vključujejo. Pritrdilno je na to vprašanje v tej starostni skupini odgovoril le en 

učitelj (25, %). V skupini učiteljev z delovno dobo od 10 do 20 let vsebine športa v pouk 

matematike vključuje 6 učiteljev (40,0 %), 9 učiteljev (60,0 %) pa tega ne počne. 66,7 % 

učitelji, ki poučujejo od 20 do 30 let je odgovorilo, da v pouk matematike vključuje vsebine 

športa, 4 učitelji (33,3 %) pa tega ne počnejo. V skupini učiteljev z delovno dobo nad 30 let je 

kar 9 učiteljev (90,0 %) povedalo, da vključuje vsebine športa v pouk matematike. Le eden 

(10,0 %) je odgovoril negativno. Iz zgornje preglednice lahko ugotovimo, da se učitelji z 

daljšo delovno dobo pogosteje odločajo za vključevanje vsebin športa v pouk matematike.  
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8.4.2 Razlogi za nepovezovanje 

Učitelje, ki ne povezujejo matematičnih in športnih vsebin, smo prosili, da navedejo razloge 

za nepovezovanje vsebin teh dveh predmetov. Razlogi so prikazani v spodnji tabeli.  

Tabela 15: Razlogi za nepovezovanje vsebin matematike in športa 

RAZLOGI f f % 

Premalo prostora v učilnici 7 17,1 % 

Ure športa poučuje športni pedagog 5 12,2 % 

Obremenjenost s pravočasno obravnavo 

učne snovi 
2 4,9 % 

Pomanjkanje idej in časa za organizacijo 2 4,9 % 

Obremenjenost z ocenjevanjem 1 2,4 % 

 

Sedem učiteljev (17,1 %) je odgovorilo, da vsebin in matematike in športa ne povezujejo 

zaradi pomanjkanja prostora v učilnici, pet učiteljev (12,2 %) pravi, da ure športa poučuje 

športni pedagog, po dva učitelja (4,9 %) kot razlog za nepovezovanje navajata pomanjkanje 

idej in časa za organizacijo ter obremenjenost s pravočasno obravnavo učne snovi. En učitelj 

(2,4 %) pa navaja obremenjenost z ocenjevanjem.  

V mnogih šolah je pomanjkanje prostora predstavlja veliko težavo za dobro organizacijo 

pouka. Z veliko mero prilagajanja učiteljev na takšne razmere in njihovo iznajdljivostjo pri 

načrtovanju in organizaciji pouka lahko do določene mere tudi pomanjkanje prostora kot 

dejavnik za nepovezovanje vsebin matematike in športa izničimo. To, da šport poučuje 

športni pedagog, učiteljem preprečuje vključevanje vsebin matematike v pouk športa, vendar 

pa to ne pomeni, da učitelj razrednega pouka ne more vključiti športnih vsebin v pouk 

matematike in tako učencem popestriti pouk v učilnici. Potrebna je le pripravljenost in 

iznajdljivost učitelja, da učno uro načrtuje drugače in v pouk matematike vključi tudi športne 

vsebine. Nekatere raziskave (npr. Dunham, 1992; Fengler, 2007) potrjujejo, da so učitelji 

precej obremenjeni z ocenjevanjem. Res je, da mora vsak učitelj z učenci predelati načrtovano 

učno snov, jo nato utrditi in tudi preveriti njihovo znanje. Vendarle pa lahko v proces 

usvajanja novega znanja in utrjevanje le tega vključimo tudi gibanje. Z navedenimi razlogi 

učiteljev za nepovezovanje vsebin matematike in športa se le deloma strinjamo.   

8.4.3 Ocena ustreznosti v priročniku zapisanih dejavnosti 

Učitelje smo prosili, da natančno preberejo opise dejavnosti v priročniku in nato po 

vsebinskih sklopih ocenijo ustreznost predlaganih dejavnosti. Ocene sodelujočih učiteljev so 

prikazane v spodnji tabeli.  
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Tabela 16: Ocena ustreznosti v priročniku zapisanih dejavnosti po vsebinskih sklopih 

POGLAVJE Neustrezne 
Delno 

ustrezne 

Se ne 

morem 

odločiti 

Ustrezne 
Zelo 

ustrezne 
Skupaj 

Orientacija 
0 

0 % 

0 

0 % 

1 

2,4 % 

19 

46,4 % 

21 

51,2 % 

41 

100 % 

Geometrijske 

oblike in uporaba 

geom. orodja 

0 

0 % 

0 

0 % 

4 

9,8 % 

17 

41,4 % 

20 

48,8 % 

41 

100 % 

Transformacije 
0 

0 % 

1 

2,4 % 

3 

7,3 % 

22 

53,7 % 

15 

36,6 % 

41 

100 % 

Merjenje 
0 

0 % 

1 

2,4 % 

0 

0 % 

15 

36,7 % 

25 

60,9 % 

41 

100 % 

Naravna števila in 

število 0 

0 

0 % 

0 

0 % 

1 

2,4 % 

20 

48,8 % 

20 

48,8 % 

41 

100 % 

Računske operacije 

in njihove lastnosti 

0 

0 % 

1 

2,4 % 

2 

4,9 % 

18 

43,9 % 

20 

48,8 % 

41 

100 % 

Racionalna števila 
0 

0 % 

0 

0 % 

5 

12,2 % 

19 

46,4 % 

17 

41,4 % 

41 

100 % 

Logika in jezik 
0 

0 % 

0 

0 % 

5 

12,2 % 

17 

41,4 % 

19 

46,4 % 

41 

100 % 

Prikazi 
0 

0 % 

1 

2,4 % 

1 

2,4 % 

18 

43,9 % 

21 

51,3 % 

41 

100 % 

Mat. problemi z 

življenj. situacijami 

0 

0 % 

1 

2,4 % 

3 

7,3 % 

20 

48,8 % 

17 

41,5 % 

41 

100 % 

 

Večina učiteljev je vse dejavnosti po vsebinskih sklopih ocenila kot ustrezne ali zelo ustrezne. 

Pri posameznih sklopih je bilo nekaj učiteljev, ki se niso mogli odločiti glede njihove ocene 

ustreznosti dejavnosti. Pri vsebinskih sklopih transformacije, merjenje, računske operacije in 

njihove lastnosti, prikazi ter matematični problemi z življenjskimi situacijami je po en učitelj 
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menil, da so zapisane dejavnosti delno ustrezne. Strinjamo se s komentarjem enega izmed 

učiteljev, da je težko oceniti ustreznost dejavnosti, preden jo konkretno izvedemo. 

Učitelje smo prosili, da izmed vseh dejavnosti izberejo 3, ki bi jih ocenili z najvišjo oceno in 

3, ki so po njihovem mnenju pomanjkljive. Za vsak podan odgovor so morali navesti tudi 

razlog. Izkazalo se je, da učitelji niso navajali konkretnih naslovov dejavnosti, ampak kar 

celoten vsebinski sklop. Zato so v tabeli najbolje in najslabše ocenjene dejavnosti 

predstavljene po vsebinskih sklopih. 

Tabela 17: Najbolje ocenjene dejavnosti po vsebinskih sklopih 

NAJBOLJE OCENJENI VSEBINSKI 

SKLOPI 
f f % 

Orientacija  31 75,6 % 

Geometrijske oblike in uporaba 

geometrijskega orodja 
29 70,7 % 

Merjenje 27 65,9 % 

Transformacije 14 34,1 % 

Naravna števila in število 0 8 19,5 % 

Logika in jezik 8 19,5 % 

Računske operacije in njihove lastnosti 6 14,6 % 

 

Tri četrtine (75,6%) učiteljev je najbolje ocenila dejavnosti v vsebinskem sklopu orientacija, 

ker z opisanimi dejavnostmi razvijajo smisel za koordinacijo giba v prostoru; gre za 

izkustveno učenje in uporabo v konkretnih situacijah. Eden izmed učiteljev je zapisal, da so v 

tem vsebinskem sklopu zapisane dejavnosti, ki se jih najlažje izvede. Velika večina učiteljev 

(70,7 %) je najbolje ocenila vsebinski sklop geometrijske oblike in uporaba geometrijskega 

orodja. Navajajo, da se jim zdi pomembno, da učenci ob nalogah spoznavajo prostor, v 

katerem se učijo in o geometrijskih oblikah razmišljajo tudi izven že znanih okvirjev. Za 

mnoge učence se geometrijski pojmi precej abstraktni, zato je zelo dobrodošlo, da jih 

spoznajo tudi drugače, ne samo na slikah in z risanjem. 65,9 % učiteljev je kot najboljši 

vsebinski sklop ocenilo merjenje. Zdi se jim pomembno, da se učenci konkretno preizkusijo z 

merjenjem različnih merskih enot in se pri tem tudi gibajo. Tretjina učiteljev (34,1 %) je 

najbolje ocenila vsebinski sklop transformacije. Omenili so, da imajo iz izkušenj nekateri 

učenci precej težav z reševanjem nalog simetrije na listu, jim je pa zato lažje ob gibanju. Manj 

kot petina vseh vprašanih pa je kot najprimernejše dejavnosti ocenila za vsebinski sklop 
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naravna števila in število 0 (19,5 %), logika in jezik (19,5 %) ter računske operacije in njihove 

lastnosti (14,6 %). 

Večina učiteljev (87,8 %) je napisala, da ne bi nobene dejavnosti oz. vsebinskega sklopa 

ocenili kot neprimerno za izvedbo. Nekateri so zapisali, da se jim zdijo vse dejavnosti 

zanimive, ker so drugačne in učence spodbudijo k drugačnemu načinu razmišljanja. Pet 

učiteljev (12,2 %) pa je zapisalo po njihovem mnenju pomanjkljive vsebinske sklope. Njihovi 

odgovori so podani v spodnji tabeli.   

Tabela 18: Najslabše ocenjene dejavnosti po vsebinskih sklopih 

NAJSLABŠE OCENJENI 

VSEBINSKI SKLOPI 
f f % RAZLOGI 

Matematični problemi z 

življenjskimi situacijami 
4 9,8 % 

Preveč časa porabljenega za razlago 

in ne za gibanje. 

Prikazi  2 4,9 % 
Učencem je prikaz bolj nazoren, če 

ga delajo v učilnici.  

Transformacije 2 4,9 % 

Prezahtevne za razvojno stopnjo 

učencev. 

Težje predstave v velikem prostoru.  

Racionalna števila 1 2,8 % 

Poligon z deli celote ima preveč 

postaj in delov celote. Predlagam 

manj dejavnosti. 

Merjenje 1 2,4 % 
Varnost pri dejavnosti skakanja v 

daljino. 

 

Štirje učitelji (9,8 %) so zapisali, da se jim zdi najmanj primeren vsebinski sklop dejavnosti z 

naslovom matematični problemi z življenjskimi situacijami. Menijo, da se pri opisanih 

dejavnosti preveč časa porabi za razlago namesto za gibanje. S to trditvijo se strinjamo za 

dejavnost Plešemo kolo in ustvarjamo vzorce, saj se pri prvem izvajanju res porabi kar nekaj 

časa za razlago. To dejavnost lahko z razlago pravil in začetnimi koraki izvedemo že v 

učilnici in nato pri pouku športa več časa namenimo dejanskemu plesu vzorcev. Po dva 

učitelja (4,9 %) menita, da sta pomanjkljiva sklopa prikazi in transformacije. Učenje prikazov 

je po njihovem mnenju učencem bolj nazorno in jasno, če to delajo v učilnici. Dejavnosti, ki 

vključujejo transformacije pa naj bi bile prezahtevne za razvojno stopnjo učencev, saj si težje 

predstavljajo simetrijo v velikem prostoru. Menimo, da so opisane dejavnosti učencem v 

izziv, saj ni namen izvajanja teh dejavnosti obvladanje popolnoma simetričnih gibov. En 

učitelj (2,8 %) je navedel, da se mu zdi pomanjkljiva dejavnost poligon z deli celote, saj ima 
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le ta preveč postaj in delov celote. Predlagal je manj dejavnosti. S to trditvijo se deloma 

strinjamo. Odvisno je, kako velik prostor imamo na voljo za izvedbo dejavnosti. Seveda pa je 

vsak učitelj avtonomen in lahko dejavnost prilagodi glede na prostorske zmožnosti in 

zmožnosti učencev. En učitelj pa je zapisal pomisleke glede skupinskega skakanja v daljino. 

Meni, da pri takšni izvedbi ni poskrbljeno za varnost učencev. S to trditvijo se ne strinjamo, 

saj vsak učenec po opravljenem skoku obstane na mestu in se pred skokom naslednjega 

učenca umakne, da lahko naslednji nemoteno opravi skok. Pri označevanju skokov si lahko za 

zagotavljanje varnosti pomagajo s kredo. Poudarjamo, da je pri izvedbi vsake dejavnosti na 

prvem mestu zagotavljanje varnosti otrok.    

8.4.4 Uporabna vrednost priročnika 

Zanimalo nas je mnenje učiteljev razrednega pouka o uporabni vrednosti izdelanega 

priročnika (vprašanje 17 v prilogi). Učitelji so najprej podali številčno, nato pa še opisno 

oceno. 

31 učiteljev (75,6 %) je podalo oceno odlično, 10 učiteljev (24,4 %) pa oceno prav dobro.  

V nadaljevanju bomo v tabeli predstavili še opisne ocene priročnika. Pri opisni oceni je vsak 

učitelj zapisal svoje mnenje. Natančno smo izpisali vse njihove ocene in nato odgovore, ki so 

se ponavljali, združili v kategorije in nato izračunali frekvence in relativne frekvence.  

Tabela 19: Mnenje učiteljev razrednega pouka o izdelanem priročniku 

MNENJE f f % 

Priročnik je uporaben, obširen, pregleden 

in vezan na učne vsebine. 
26 63,4 % 

Na enem mestu je zbranih veliko novih in 

konkretnih idej za popestritev pouka. 
15 36,6 % 

Dejavnosti so jasno in razumljivo opisane. 13 31,7 % 

Učitelj ima ob uporabi tega priročnika 

nakazane tudi dodatne možnosti. 
6 14,6 % 

Jasno zapisani cilji obeh predmetov. 5 12,2 % 

Nekatere dejavnosti že izvajam, druge sem 

pripravljena vključiti v pouk. 
3 7,3 % 

Uporaben, vendar so možne izboljšave. 1 2,4 % 

Mnenja učiteljev glede priročnika so bila zelo pozitivna. Kar 63,4 % učiteljev, ki so že kdaj 

poučevali v tretjem razredu, je izpostavilo, da jim je priročnik všeč, ker je uporaben, obširen, 
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pregleden in vezan na učne vsebine. Malo več kot tretjini (36,6 %) učiteljev je všeč, da je na 

enem mestu zbranih veliko novih in konkretnih idej za popestritev pouka. 31,7 % učiteljev 

meni, da so dejavnosti jasno in razumljivo opisane. Šest učiteljev (14,6 %) je napisalo, da ima 

učitelj ob uporabi tega priročnika nakazane tudi dodatne možnosti za izvedbo dejavnosti. 

Petim učiteljem (12,2 %) je všeč jasen zapis ciljev obeh predmetov, trije učitelji (7,3 %) so 

povedali, da nekatere dejavnosti že izvajajo, druge pa so pripravljeni vključiti v pouk. En 

učitelj (2,4 %) pa meni, da je priročnik uporaben, vendar so možne izboljšave.  

Zanimalo nas je tudi, ali so opisi dejavnosti dovolj jasni, da bi lahko brez težav dejavnost tudi 

izvedli. Če se jim katera dejavnost zdi pomanjkljivo opisana, smo učitelje prosili, da navedejo 

tudi izboljšavo.  

Vsi učitelji, razen enega, so odgovorili, da so opisi za izvedbo dejavnosti dovolj jasni. Eden 

izmed učiteljev je predlagal, da se vsaki dejavnosti doda skica ali slika, ki prikazuje izvedbo 

dejavnosti. S tem predlogom se strinjamo, saj se tudi nam zdi, da slikovna podpora pozitivno 

vpliva na boljšo predstavo o izvedbi dejavnosti. 

Veseli nas, da so bili odzivi učiteljev na priročnik pozitivni in hkrati upamo, da smo jih z 

napisanim priročnikom spodbudili k takšnemu načinu poučevanja.   
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9 SKLEP 

Zanimalo nas je, ali učitelji, ki poučujejo v 3. razredu osnovne šole, pri poučevanju 

povezujejo vsebine matematike in športa. Izvedeti smo želeli, na kakšen način to počnejo in 

kakšni so njihovi razlogi za nepovezovanje vsebin športa in matematike. Glavni namen 

magistrskega dela pa je bil napisati priročnik z naslovom Vključevanje matematičnih vsebin v 

pouk športa v 3. razredu ter od učiteljev razrednega pouka dobiti povratno informacijo o 

uporabni vrednosti napisanega priročnika.  

Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali učitelji v 3. razredu osnovne šole 

povezujejo vsebine matematike in športa. Ugotovili smo, da večina učiteljev povezuje vsebine 

matematike in športa. Navedli so nekaj konkretnih primerov vključevanja matematičnih 

vsebin v pouk športa in vključevanja športnih vsebin v pouk matematike, ki jih izvajajo pri 

svojem poučevanju. Učitelji najpogosteje v pouk športa vključujejo štetje in številske 

predstave, vsebine geometrije, orientacije, merjenja in logike. Pri vključevanju vsebin športa v 

pouk matematike so učitelji omejeni le na določene vsebine, ki jih lahko vključijo, saj morajo 

biti pri izbiri športnih vsebin pozorni tudi na prostor, ki ga imajo na voljo in s tem tudi varnost 

učencev. Zato v pouk matematike najpogosteje vključujejo poskoke, počepe, podajanje žoge 

in hojo. Kljub visokemu odstotku pozitivnih odgovorov na to vprašanje pa moramo biti pri 

tem previdni s posploševanjem, saj ne vemo, ali so vsi učitelji pri vključevanju športnih 

vsebin v pouk matematike res pozorni na pravilno izvajanje športnih elementov ali ta športni 

element uporabijo zgolj kot popestritev pouka. Enako velja tudi za vključevanje matematičnih 

vsebin v pouk športa. O medpredmetnem povezovanju namreč lahko govorimo le takrat, ko je 

učitelj pozoren na pravilno izvedbo tako športnih kot matematičnih vsebin.  

Pri drugem in tretjem raziskovalnem vprašanju smo želeli izvedeti ali je odločitev za 

vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa in vključevanje športnih vsebin v pouk 

matematike odvisna od delovne dobe učiteljev. Ugotovili smo, da delovna doba učiteljev ne 

vpliva na njihovo odločitev za vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa. Pri 

vključevanju vsebin športa v pouk matematike pa smo ugotovili, da se učitelji z daljšo 

delovno dobo pogosteje odločajo za to. Predvidevamo, da je razlog za takšen rezultat tudi v 

tem, da učitelji z daljšo delovno dobo skozi leta poučevanja opažajo, da se otroci v tem času, 

ko prevladuje pretežno sedeči način življenja, premalo gibajo. Zato se verjetno nekateri 

učitelji odločajo za vključevanje gibanja tudi v pouk drugih predmetov. Možen razlog je tudi 

to, da mnogi učitelji z daljšo delovno dobo ne poučujejo pouka športa, zato športne vsebine 

vključujejo tudi pri načrtovanju pouka drugih učnih predmetov. 

Četrto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na razloge za nepovezovanje vsebin matematike 

in športa. Učitelji, ki ne povezujejo vsebin športa in matematike, so kot najpogostejše razloge 

navedli pomanjkanje prostora v učilnici ter dejstvo, da šport poučuje športni pedagog.   

Na podlagi petega in šestega raziskovalnega vprašanja pa smo želeli od učiteljev dobiti 

povratno informacijo o tem, kako so ocenili ustreznost dejavnosti, ki so zapisane v priročniku 

ter kakšno oceno so podali glede uporabne vrednosti izdelanega priročnika. Veseli nas, da je 
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večina učiteljev pozitivno ocenila vse predlagane dejavnosti in jih je pripravljena tudi 

vključiti v proces poučevanja. Priročnik je bil med sodelujočimi učitelji sprejet s pozitivnimi 

in spodbudnimi povratnimi informacijami, večina učiteljev ga je ocenila z odlično oceno. 

Večina meni, da je priročnik uporaben, ker so na enem mestu jasno zapisani cilji obeh 

predmetov, nazorno opisane dejavnosti in nakazane tudi druge možnosti za izvedbo. Naša 

želja in namen je, da bo priročnik v pomoč in spodbudo za povezovanje vsebin čim več 

učiteljem.  
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11 PRILOGA (anketni vprašalnik za učitelje) 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Darja Požun, študentka magistrskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

Poučevanje na razredni stopnji. V okviru svoje magistrske naloge, z naslovom Vključevanja 

matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu, sem pod mentorstvom dr. Vide Manfreda 

Kolar in dr. Vesne Štemberger izdelala priročnik za vključevanje matematičnih vsebin v pouk 

športa v 3. razredu. Prosim vas, da si ga preberete in nato izpolnite anketni vprašalnik ter mi 

tako pomagate pridobiti podatke za raziskavo.  

Vprašalnik je anonimen, vse podatke bom uporabila le za raziskovalne namene. Za prebiranje 

priročnika in izpolnjevanje vprašalnika boste potrebovali približno 60 minut. Vsem se že 

vnaprej zahvaljujem za sodelovanje v raziskavi.  

 

Spol:  M Ž 

1. Kateri razred poučujete? _______ 

2. Kdaj ste nazadnje poučevali v 3. razredu? ______ 

3. Koliko let poučujete? _______ 

4. Ali pri svojem poučevanju vključujete vsebine matematike v pouk športa? DA NE 

5. Če ste odgovorili z DA, prosim, navedite nekaj primerov.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Če ste odgovorili z NE, prosim, navedite razlog.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Ali pri svojem poučevanju vključujete vsebine športa v pouk matematike? DA NE 

8. Če ste odgovorili z DA, prosim, navedite nekaj primerov.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Požun D. (2019): Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu: UL PEF 

 
 

 
86 

 

 

9. Če ste odgovorili z NE, prosim, navedite razlog.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Menite, da so možne povezave med poukom športa in matematike?  DA NE 

11. Označite ustreznost v priročniku zapisanih dejavnosti za posamezen sklop.  

SKLOP neustrezne 
delno 

ustrezne 

se ne 

morem 

odločiti 

ustrezne 
zelo 

ustrezne 

Orientacija 1 2 3 4 5 

Geometrijske oblike in uporaba 

geometrijskega orodja 
1 2 3 4 5 

Transformacije 1 2 3 4 5 

Naravna števila in število 0 1 2 3 4 5 

Računske operacije in njihove 

lastnosti 
1 2 3 4 5 

Racionalna števila 1 2 3 4 5 

Logika in jezik 1 2 3 4 5 

Prikazi 1 2 3 4 5 

Matematični problemi in 

problemi z življenjskimi 

situacijami 

1 2 3 4 5 

 

12. Izmed vseh dejavnosti izberite 3, ki bi jih ocenili z najvišjo oceno. Navedite njihovo ime 

in razlog, zakaj se vam zdijo najprimernejše. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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13. Izmed vseh dejavnosti navedite 3, ki so po vašem mnenju pomanjkljive oz. najmanj 

primerne za izvedbo. Navedite njihove pomanjkljivosti ter predlagajte izboljšavo.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Ali bi katero izmed zapisanih dejavnosti uporabili pri pouku? DA NE 

15. Če ste odgovorili z DA, navedite, katero. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Če ste odgovorili z NE, prosim, navedite razlog.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Ocenite uporabnost priročnika.  1 2 3 4 5  

Prosim, pojasnite svojo oceno.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


