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POVZETEK 

Matematika je v šoli eden izmed temeljnih predmetov, ki se obravnava v vseh razrednih 

osnovne šole. Učenci že v začetku šolanja spoznajo števila, različna dejstva, postopke in 

računske operacije. Ena izmed pomembnejših aritmetičnih vsebin, ki jo učenci spoznajo v 

tretjem razredu, je poštevanka.  

V magistrski nalogi se bomo poglobili v znanje poštevanke tretješolcev in četrtošolcev. 

Zanimalo nas bo, v kolikšni meri učenci usvojijo poštevanko in ali jo avtomatizirajo. V 

teoretičnem delu bomo predstavili pomen ponavljanja za ohranjanje pridobljenih spretnosti in 

znanj. Poglobili se bomo v znanje poštevanke in njeno avtomatizacijo. Predstavili bomo nekaj 

strategij, s katerimi si lahko pomagamo pri množenju. Ker je za avtomatizacijo poštevanke 

potrebno veliko ponavljanja, bomo predstavili nekaj načinov, s katerimi lahko utrjujemo znanje 

poštevanke. Ena izmed učnih metod, s katero lahko utrjujemo različne učne vsebine, tudi 

poštevanko, je didaktična igra, ki jo bomo tudi podrobneje predstavili.  

V empiričnem delu magistrske naloge bomo raziskovali znanje poštevanke v različnih časovnih 

obdobjih. Prav tako nas bo zanimalo, kako redno utrjevanje z različnimi nalogami in 

didaktičnimi igrami pripomore k avtomatizaciji poštevanke. Učenci v tretjem razredu spoznajo 

poštevanko in glede na zapis ciljev v učnem načrtu, jo morajo znati do avtomatizma. Preverili 

bomo, kakšno znanje poštevanke imajo učenci ob zaključku 3. razreda. Nato nas bo zanimalo, 

kakšno je njihovo znanje poštevanke na začetku 4. razreda, po predvidenem dvomesečnem 

premoru glede utrjevanja (čas počitnic). Učencem bomo pripravili gradivo in didaktične igre, 

s katerimi bodo utrjevali znanje poštevanke, ter nato preverili, v kolikšni meri so napredovali 

oz. ali so poštevanko avtomatizirali.  

KLJUČNE BESEDE: poštevanka, avtomatizacija poštevanke, didaktična igra  

  



 

  



Importance of Revision and the Role of Didactic Games in the Student's 

Development of Automaticity at the Multiplication Table 
 

ABSTRACT 

Mathematics is one of the basic subjects taught in all grades of primary school. Pupils learn 

about numbers, various facts, procedures and arithmetic calculations at the very beginning of 

education. One of the most important arithmetic contents that pupils learn in the third grade is 

the multiplication table. 

In this master's thesis, we will delve into the knowledge of the multiplication table of third and 

fourth-graders. We will be looking at the extent to which pupils master the multiplication table 

and whether they automate it. In the theoretical part, we will present the importance of 

repetition for the preservation of acquired skills and knowledge. We will delve into the 

knowledge of the multiplication table and its automation. We will present a few methods that 

can help with multiplication. Since automation of the multiplication table requires a lot of 

repetition, we will present some methods which can help to consolidate the knowledge of the 

multiplication table. One of the learning methods which helps in the consolidation of various 

learning contents, including the multiplication table, is the didactic game, which will be 

presented in more detail. 

In the empirical part of the master's thesis, we will explore the knowledge of the multiplication 

table in different time periods. We will also be looking at how regular consolidation with 

various tasks and educational games can help with the automation of the multiplication table. 

The pupils are introduced to the multiplication table in the third grade and according to the 

objectives in the curriculum, are required to adopt it to the point of automation. We will check 

to what extent the pupils actually adopt the multiplication table at the end of the third grade. 

We will then look at how good their knowledge of the multiplication table is at the beginning 

of the fourth grade, after a planned two-month break from consolidation (holiday time). We 

will also prepare the material and didactic games for the pupils, which will be used for the 

consolidation of their knowledge of the multiplication table, and then take a look at the extent 

of their progression or whether they reached the point of automation. 

KEY WORDS: multiplication table, multiplication table automation, didactic game  
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I. UVOD 

V osnovni šoli učenci dobijo splošno znanje, ki ga bodo potrebovali za nadaljnje šolanje in 

vsakdanje življenje. Eden od glavnih predmetov, ki mu je v osnovni šoli namenjeno veliko 

število ur, je prav matematika. Matematika je namreč predmet, ki zajema različna področja, in 

sicer od aritmetike do algebre in geometrije. Otroci se z začetnim znanjem matematike srečajo 

že v vrtcu. Od začetnega spoznavanja števil preidejo na štetje in računanje. Matematika je 

namreč predmet, pri katerem se znanje povezuje in nadgrajuje, zato je pomembno, da začetno 

znanje dobro usvojimo. Eno od pomembnih znanj je poštevanka, ki jo potrebujemo tudi za 

veliko nadaljnjih vsebin. Prav zaradi tega smo se odločili, da bomo v magistrski nalogi 

raziskali, kako dobro se učenci naučijo poštevanko in koliko se njihovo znanje po določenem 

času ohrani. 

V teoretičnem delu si bomo pogledali delovanje spomina, ki je bistvenega pomena za ohranitev 

naučenega znanja. Da se znanje ohrani v našem spominu, pa je potrebno naučeno ponavljati. 

Kot si bomo pogledali v nadaljevanju, ima prav ponavljanje pomembno vlogo pri učenju in 

avtomatizaciji poštevanke. Avtomatizacija poštevanke je ključnega pomena za hitro in 

zanesljivo reševanje nalog, vezanih na poštevanko. Učitelj s poznavanjem različnih teorij 

poučevanja učence vodi do pridobljenega znanja. Učencem pri učenju poštevanke predstavi 

tudi različne strategije in zakone, ki so vezani na poštevanko. Pri poučevanju matematike 

učitelj uporablja različne metode poučevanja. Ena od vedno bolj uporabljenih metod pri 

poučevanju na razredni stopnji je didaktična igra, ki jo bomo tudi podrobneje predstavili.  

V empiričnem delu nas je zanimalo znanje poštevanke. Predstavili smo ugotovitve, ki smo jih 

dobili s preizkusi znanja. Preverili smo znanje poštevanke učencev ob zaključku 3. razreda, ob 

začetku 4. razreda in po dvotedenskem prostovoljnem utrjevanju poštevanke z učnimi listi in 

uporabo didaktičnih iger. Učitelji lahko na podlagi pridobljenih rezultatov vidijo, kako 

pomembno je redno utrjevanje poštevanke, ne le v 3. razredu, kjer je v učnem načrtu zapisan 

cilj, da učenci usvojijo znanje poštevanke, ampak tudi v nadaljevanju šolanja, da se pridobljeno 

znanje ohrani. Poleg tega pa smo ugotovili, kako pomembno je spodbujanje učencev, pri 

katerih je znanje poštevanke šibko, saj prav ti učenci pogosto tudi ne želijo utrjevati znanja 

poštevanke.  
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II. TEORETIČNI DEL 

1. MATEMATIKA V OSNOVNI ŠOLI 

1.1  Splošni cilji matematike 

Primarni cilj prve stopnje osnovnošolskega izobraževanja je pripraviti posameznika na 

naslednjo stopnjo izobraževanja. Poleg tega pa je matematika tudi kasneje v življenju del 

našega vsakdana, saj smo praktično precej časa obkroženi z njo. Matematiko v vsakdanjem 

življenju večinoma uporabljamo v neformalnih situacijah ali v posebnih situacijah v službi 

(Jelen Mernik, 2012). To pomeni, da je večina ljudi v vsakdanjem življenju ne uporablja v 

takšni obliki, kot se jo učimo v šoli. V šoli namreč dobimo le temelje, v življenjskih situacijah 

pa se matematika pogosto doživlja kot reševanje problemov in se tako niti ne zavedamo, da 

pravzaprav uporabljamo znanje šolske matematike. Uporaba matematike v življenju pa se pri 

vsakemu posamezniku kaže v različnih situacijah, odvisno od tega, s čim se ukvarja, kakšna je 

njegova služba, opravila ali prosti čas. Ljudje jo uporabljajo pri gradnji (postavitev ograje, 

polaganje ploščic, beljenje hiše), kuhanju, nakupovanju, branju voznega reda, športu, itd. 

Bahadir (2017) izpostavlja, da so pri doseganju matematičnega znanja pomembne kognitivne 

veščine – učinkovito sklepanje, kritično razmišljanje in reševanje problemov. Poleg naštetega 

pa so v Učnem načrtu (2011) zapisani splošni cilji, ki jih učenci razvijajo skozi celotno osnovno 

šolo pri predmetu matematika. Matematika kot učni predmet je namenjena pridobivanju 

splošne izobrazbe, pomembno vpliva na razumevanja nekaterih drugih splošno-izobraževalnih 

predmetov in za pridobivanje osnov za nadaljnje šolanje (Kubale, 2003). 

V Učnem načrtu (2011) je zapisano, da učenci pri matematiki: 

- razvijajo matematično mišljenje, in sicer abstraktno-logično mišljenje in geometrijske 

predstave; 
- oblikujejo matematične pojme, strukture, veščine; 
- razvijajo uporabo različnih matematičnih postopkov in tehnologij; 
- spoznavajo uporabnost matematike v vsakdanjem življenju. 

Kot smo omenili, so našteti cilji splošni in se realizirajo skozi celotno šolanje. Matematika tako 

učence pripravi na uporabo matematičnega načina razmišljanja pri reševanju različnih 

matematičnih situacij v vsakdanjem življenju.  

Poleg splošnih ciljev ima Učni načrt (2011) zapisane tudi cilje po posameznih vzgojno-

izobraževalnih obdobjih. Vsako vzgojno-izobraževalno obdobje ima pri matematiki tri večje 

sklope, in sicer: 

- aritmetika in algebra; 
- geometrija in merjenje;  
- druge vsebine. 

V magistrski nalogi se bomo podrobneje posvetili 1. vzgojno-izobraževalnemu obdobju, in 

sicer 3. razredu, temi aritmetika in algebra, kamor uvrščamo znanje poštevanke. 
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1.2  Poučevanje matematičnih vsebin 

Matematična kompetenca, ki jo učenci dobijo skozi šolanje, vključuje temeljno poznavanje 

števil, merskih enot in struktur, odnosov in povezav, matematičnih simbolov ter osnovnih 

postopkov (Učni načrt, 2011). Težavnost teh vsebin se skozi leta stopnjuje, znanje pa se 

nadgrajuje in povezuje. Prav zaradi tega je bistvenega pomena to, da že v začetku šolanja 

osnovno znanje dobro osvojimo in kasneje na njem gradimo. Bahadir (2017) namreč meni, da 

je razumevanje matematike na višji ravni odvisno od razumevanja matematičnih operacij in 

osnovnih matematičnih veščin, ki jih dobimo v začetku šolanja.  

Matematika vsebuje veliko pojmov, ki jih morajo učenci poznati. Nekateri med njimi so 

abstraktni in učencem s slabšo abstraktno predstavo povzročajo nekoliko več težav. Hodnik 

Čadež (2013) izpostavlja, da je pri matematiki dejavnost reprezentiranja abstraktnih pojmov 

najpomembnejša. Pri tem ločimo notranje in zunanje reprezentacije. Notranje se odvijajo v 

naših miselnih predstavah, zunanje pa so predstavljene z okoljem. Reprezentacije pri 

matematiki so različne. Vključujejo lahko slike, diagrame, konkreten material, jezik ali realne 

situacije iz življenja. Pri matematiki običajno ločimo tri vrste zunanjih reprezentacij (Hodnik 

Čadež, 2013): 

- konkreten oz. didaktičen material; 
- grafične in vizualne predstave; 
- matematične simbole. 

Pri poučevanju in učenju matematike je ključnega pomena vzpostavljanje povezav med 

reprezentacijami, med katerimi nato prehajamo. Vse tri vrste zunanjih reprezentacij nam bodo 

prišle prav tudi pri učenju in poučevanju poštevanke. Pri poučevanju poštevanke namreč lahko 

vključimo vse tri vrste reprezentacij in med njimi prehajamo, saj poleg konkretnega materiala 

in grafične predstave (narišemo 6 mačk – Koliko nog imajo vse mačke skupaj?) uporabimo 

tudi simbolni zapis (6 x 4). Pomen reprezentacij pri poučevanju poštevanke si bomo podrobneje 

pogledali v nadaljevanju.  

Geary (1994) izpostavlja, da je prvo področje otrokove matematike število in štetje. Pisal je o 

tem, da je število naravno področje človeka, kar naj bi pomenilo, da se človek že rodi s smislom 

za količino. Štetje je tako prva matematična veščina, ki jo otrok spozna že v predšolskem 

obdobju. V nadaljevanju šolanja učenci spoznavajo in urijo različna matematična znanja in 

veščine. Znanje poštevanke je pomembno za različne računske operacije, ki jih uvrščamo med 

temeljna matematična znanja, ki jih učenci pridobijo že v prvih letih šolanja. 

Učenje matematike poteka skozi različne procese, kot so razvijanje matematičnih pojmov in 

prostorskih predstav, logično sklepanje, branje in razumevanje besedil, idr. (Žakelj, 2014). 

Otroci se z matematičnimi veščinami srečajo že v predšolskem obdobju in kasneje na njih 

gradijo ter spoznavajo nove. Pri poučevanju in učenju matematike se lahko sklicujemo na 

različne teorije, s katerimi pridemo do željenega znanja.  

Ena od teorij poučevanja in učenja matematike je teorija Action – Process – Object – Schema 

(v nadaljevanju APOS), ki jo lahko uporabimo tako v zgodnjem učenju kot tudi pri učenju in 

poučevanju matematike na višjih stopnjah (Tall, 1999). Eden od predstavnikov teorije APOS 

je bil Dubinsky. Teorija APOS je konstruktivistična teorija, pri kateri učenec do znanja pride z 

lastno miselno in tudi fizično aktivnostjo (Arnon idr., 2014). Zanima nas, kaj se dogaja v mislih 

posameznika, ko se poskuša učiti matematične pojme. Pri učenju in poučevanju, ki izhaja iz 

teorije APOS, se naša dejanja ponotranjijo v procese in nato oblikujejo miselni objekt, ki 
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zavzame svoje mesto v kognitivni shemi (Tall, 1999). To pomeni, da v procesu aktivnega 

učenja ustvarjamo nove močne strukture v možganih. Prav zaradi tega naj bi teorija APOS 

imela povezavo z našo biološko strukturo. V času procesa usvajanja znanja se nevroni večkrat 

aktivirajo in tako vzpostavijo močno nevronsko povezavo, novo strukturo, kar pomeni, da se 

je naučeno znanje shranilo v naš dolgoročni spomin.  

Teorija APOS izhaja iz dejstva, da ima učenec že usvojene ustrezne miselne strukture, ki se 

nanašajo na dejanja, procese, objekte in sheme (Arnon idr., 2014). Učenec si tako pri učenju 

novih dejanj, procesov, objektov in shem pomaga s tistimi, ki so že naučene. Če se navežemo 

na poštevanko, si bo učenec pri učenju poštevanke pomagal z že naučeno računsko operacijo 

seštevanja. S pomočjo teh struktur nato lahko razume nove matematične koncepte. Učenec naj 

bi matematične težave reševal s pomočjo različnih miselnih dejanj, procesov in objektov, ki jih 

povezuje v miselne sheme, s pomočjo katerih reši matematično nalogo. Za lažje razumevanje 

si bomo ogledali vsako stopnjo procesa teorije APOS in jo navezali na poštevanko (Arnon idr., 

2014): 

- Akcija oz. dejanje (action) je prva stopnja učenja po teoriji APOS. Na tej stopnji učenec 

za učenje uporablja zunanji svet. Učenec je na tej stopnji sposoben izvajati postopke s 

pomočjo različnih reprezentacij. Tu gre za izvajanje naučenih postopkov, ki pa jih 

učenec še ne razume. Če se navežemo na poštevanko, bi učenec v tej začetni stopnji 

teorije APOS znal rešiti problem množenja s pomočjo npr. predmetov, risbe, pomagal 

bi si s štetjem. Ko bi učenec ta proces večkrat ponovil in znal pojasniti, kako lahko npr. 

račun seštevanja zapiše kot račun množenja, se akcija ponotranji v proces. 

- Proces (process) je stopnja, ko učenec neko dejanje ponotranji. Tu poteka postopek pod 

nadzorom učenca, saj o dejanju lahko učenec tudi razmišlja in ni več potrebno izvajanje 

postopka korak za korakom. Učenec postopek vidi kot celoto in ga lahko združi z 

drugimi že naučenimi procesi. Račune poštevanke bi učenec znal rešiti s pomočjo 

različnih reprezentacij, razumel bi tudi, da lahko seštevanje enakih členov zapišemo kot 

zmnožek dveh števil. 

- Objekt (object) je stopnja, pri kateri učenec že lahko razpravlja o lastnostih, kar pomeni, 

da učenec pozna in razume, npr. zakon o zamenjavi pri množenju, kar mu olajša priklic 

aritmetičnih dejstev, oz. zmnožkov poštevanke.  

- Shema (schema) je zadnja stopnja teorije APOS. Tu se akcija, proces in objekt združi 

v matematično shemo ter se z drugimi že naučenimi shemami oblikuje v matematično 

strukturo. Te strukture se nato uporabljajo pri reševanju problemskih situacij. Pri učenju 

poštevanke bi učenec na tej stopnji znal rešiti npr. besedilno nalogo, ki je vezana na 

poštevanko. 

Kot smo omenili, učenje, pri katerem se sklicujemo na teorijo APOS, poteka v obliki daljšega 

procesa učenja, kar velja tudi pri učenju poštevanke. Poštevanka je namreč ena od vsebin, pri 

kateri je potrebno veliko ponavljanja, da se znanje zasidra v naš dolgoročni spomin. 
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2. UČENJE IN SPOMIN 

Za lažje razumevanje učenja poštevanke moramo vsaj v grobem razumeti delovanje spomina. 

Učenje in spomin sta težko ločljiva pojma. Z učenjem pridobivamo nove informacije in 

spretnosti, spomin pa ima tu pomembno vlogo, saj se z njim te informacije in spretnosti 

ohranijo (Brstow idr., 2001). Tudi Kolb in Miltner (2005) sta poudarila pomen spomina pri 

učenju in zapisala, da spomin v grobem sestavljajo tri področja: senzorni, kratkoročni in 

dolgoročni spomin. Naučeno gradivo prehaja iz enega spomina v drugega, v njih pa se zadrži 

različno dolgo in na različne načine (Pečjak, 2001). Z učenjem želimo vsebine iz kratkoročnega 

spomina zasidrati v dolgoročni spomin (Kolb in Miltner, 2005). Za lažje razumevanje, kako 

znanje ohraniti v dolgoročnem spominu, si oglejmo delovanje spomina. 

Senzorni spomin je neposredna sled dražljaja. Vidnim sledem pravimo ikone in trajajo nekje 

0,5 sekunde, slušne sledi pa nekje 3 sekunde (Pečjak, 2001). Za lažje učenje Kolb in Miltner 

(2005) izpostavljata pomen vključevanja različnih čutil. Senzorni spomin ima tako na voljo 

različne dražljaje, ki jih pridobi s pomočjo vida, sluha, okusa, tipa in vonja. Tako ima otrok na 

voljo več vtisov, ki lahko postanejo začetna točka nekega spomina.  

Informacije se iz senzornega spomina razširijo v naslednji spominski sistem, v kratkoročni 

spomin. Kot nam že ime pove, ta spomin traja le kratek čas, nekje med 20 in 40 sekund (Pečjak, 

2001). Obseg kratkoročnega spomina je zelo omejen in ena glavnih značilnosti je hitro 

pozabljanje gradiva, ki pa ga lahko nekoliko podaljšamo s ponavljanjem. Ponavljanje pa 

omogoča tudi zasidranje informacij v dolgoročni spomin (Pečjak, 2001). Prav delovanje 

kratkoročnega in dolgoročnega spomina ima pomembno vlogo pri tem, kako učenec predeluje 

števila. Če sta kratkoročni in dolgoročni spomin oslabljena, ima lahko učenec težave s 

priklicem informacij (Vipavc, 2015). Prav delovni spomin pomembno vpliva na otrokovo 

spretnost izvajanja aritmetičnih postopkov in poznavanje osnovnih dejstev (Geray, 1994). 

Če naučenega ne ponavljamo in uporabljamo, izgine iz našega spomina, možgani pa tako 

naredijo prostor za novosti (Kolb in Miltner 2005). Podatki so v delovnem spominu povezani 

v semantične mreže in zaradi medsebojnih povezav propadajo počasi. Čim močnejše so vezi, 

tem počasneje izginjajo podatki. Pečjak (2001) pa poudarja, da vse informacije, ki jih dlje časa 

ne uporabljamo ali obnavljamo, ne izginejo iz spomina, temveč le obledijo in jih s 

ponavljanjem lahko ponovno aktiviramo.  

Učenje aritmetičnih dejstev na pamet, med katere uvrščamo tudi poštevanko, se začne že v 

zgodnjem obdobju učenja matematike. Ta dejstva se z učenjem shranjujejo v dolgoročni 

spomin, učenec pa jih mora na zahtevo priklicati (Vipavc, 2015).  

V nadaljevanju si bomo ogledali učenje poštevanke, ki se jo morajo učenci naučiti na pamet – 

do avtomatizacije. Pečjak (2001) pri učenju na pamet poudarja pomen vključevanja gradiva v 

že obstoječe semantične mreže v dolgoročnem spominu, kar pomeni, da novo znanje povežemo 

z znanjem, ki ga že imamo.  
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3. POŠTEVANKA 

Poštevanko opredeljujemo kot tabelo množenja števil od 1 do 10 (Benedičič, 2002). Uvrščamo 

jo pod aritmetično deklarativno znanje. Deklarativno znanje je osnovno matematično znanje, 

ki je povezano z zapomnitvijo in lahko poteka brez razumevanja, saj od nas zahteva besedno 

znanje in dejstva (Vipavc, 2015). Poleg poštevanke med deklarativna znanja uvrščamo tudi 

seštevanje in odštevanje do 20, postopek pisnega množenja, računanje manjkajočega člena do 

20, itd. To znanje učenci usvojijo že v začetku šolanja. 

3.1  Vsebine poštevanke v učnem načrtu 

V Učnem načrtu (2011) je učenje poštevanke umeščeno v 3. razred osnovne šole. V ciljih je 

zapisano, da učenec poštevanko usvoji do avtomatizma. Znanje poštevanke je nato temelj za 

veliko nadaljnjih matematičnih vsebin tako v osnovni kot tudi srednji šoli (Miholič, 2018).  

V Učnem nartu (2011) so v 3. razredu v povezavi s poštevanko zapisani naslednji cilji: 

»Učenci: 

- usvojijo do avtomatizma zmnožke (produkte) v obsegu 10 x 10 (poštevanka); 

- spoznajo pojem večkratnik števila; 

- spoznajo pojem količnik; 

- usvojijo do avtomatizma količnike, ki so vezani na poštevanko; 

- poiščejo manjkajoče število: … ___ ∙ a = b, a ∙ ___ = b, ___ : a = b, v množici naravnih 

števil do 100; 

- spoznajo, da sta množenje in deljenje obratni računski operaciji; 

- uporabljajo računske zakone pri seštevanju in množenju; 

- poznajo vlogo 0 in 1 pri množenju in deljenju; 

- uporabljajo računske operacije pri reševanju problemov« (str. 14). 

Učenci cilje usvajajo sistematično in postopno. Z redno uporabo in ponavljanjem naučenega 

bodo znanje ohranili in nato v nadaljevanju šolanja na njem gradili. Na zgoraj zapisane cilje se 

bomo osredotočili tudi v empiričnem delu magistrske naloge. 

3.2  Učenje poštevanke 

Pred učenjem poštevanke učenci že dobro spoznajo števila, štejejo ter poznajo računski 

operaciji seštevanje in odštevanje. To znanje učencem še kako pride prav pri učenju množenja. 

V prvih letih šolanja učenci računajo nazorno s pomočjo različnih predmetov (kroglice, link 

kocke itd.), saj še nimajo razvite abstraktne predstave. Kot smo že omenili, abstraktne 

matematične pojme ponazarjamo z reprezentacijami. Pri pouku matematike običajno 

uporabljamo konkretne reprezentacije, grafične reprezentacije in reprezentacije z 

matematičnimi simboli (Hodnik Čadež, 2013). Pri poučevanju in učenju poštevanke si lahko 

pomagamo z vsemi tremi reprezentacijami in med njimi tudi prehajamo. Kot učitelji moramo 

učencem predstaviti različne možnosti reprezentiranja, s katerimi rešujemo matematične 

probleme. Izbira reprezentacij nato ni odvisna le od matematičnega konteksta zastavljene 

naloge, ampak tudi od posameznika, katera reprezentacija mu nudi ustrezno podporo za 

reševanje nalog vezanih na poštevanko.  

Poznavanje različnih reprezentacij da učencem večjo možnost izbire in tudi lažje razumevanje 

matematičnih pojmov. Tudi pri poučevanju in učenju poštevanke, je zato dobro uporabiti 

različne vrste reprezentacij.  
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Klug in Velkavrh (2013) poudarjata, da je poleg memoriranja zmnožkov, ki so potrebni za 

avtomatizacijo poštevanke, v nadaljevanju učenja množenja pomembno tudi to, da učenci 

poštevanko razumejo. Razumeti morajo, da je množenje pravzaprav krajši zapis seštevanja n-

tih enakih seštevancev.  

Twomey Fosnot in Dolk (2001) sta predstavila stopnje, ki so pomembne za poučevanje in 

razumevanje poštevanke, in sicer štetje po ena, ideja o poenotenju, dodajanje, podvajanje in 

združevanje. Poznavanje teh stopenj učiteljem pomaga pri poučevanju poštevanke. Stopnje 

namreč ponazarjajo načine reševanja matematičnih nalog pred poznavanjem poštevanke. 

Učiteljem dajejo vpogled v to, na kaj morajo biti pozorni in kaj morajo razvijati, da učence 

pripeljejo do znanja in razumevanja poštevanke in njene uporabe v matematičnih nalogah. Tudi 

v Učnem načrtu (2011) je zapisano, da morajo učitelji pripraviti primerne dejavnosti, s katerimi 

poskrbijo, da je v proces reševanja vključeno razmišljanje, sklepanje, izpeljevanje ugotovitev 

itd. Prav vpeljava konkretnega primera učencem ponuja možnost razvijanja matematičnega 

mišljenja. Twomey Fosnot in Dolk (2001) sta v svojih tako imenovanih »minilessons« oz. 

uvodnih urah zastavila različne primere, ki so jih učenci reševali s svojimi strategijami. Menita, 

da z vpeljavo različnih primerov poskušamo podpreti in olajšati razvoj učenčevih strategij. V 

nadaljevanju so opisane strategije po posameznih stopnjah (Twomey Fosnot in Dolk, 2001). 

- Štetje po ena 

 

Ko učenec poskuša razumeti »koliko«, je prvotna strategija, ki jo najpogosteje 

uporabijo, štetje. Vsak predmet označijo in ga preštejejo. Ta način učenci usvojijo že v 

začetku šolanja. Štetju po ena pa nikakor ne moremo reči množenje. Učenec mora tako 

napredovati skozi različne stopnje – od štetja do množenja.  

Twomey Fosnot in Dolk (2001) sta kot primer štetja po ena predstavila z zaboji in 

jabolki. Otrok ima pred seboj 3 zaboje in v vsakem 6 jabolk. Zanima nas, koliko je vseh 

jabolk skupaj. Na tej stopnji bo otrok to ugotovil s pomočjo štetja po ena. Preštel bo 

vsako jabolko v vseh zabojih (1, 2, 3, 4 … 16, 17, 18). Uporabil bo strategijo štetja 

enega po enega. Otrok tu še ni na stopnji, kjer bi vedel, da en zaboj s 6 jabolki 

predstavlja celoto. 

 

- Ideja o poenotenju 

 

Ideja o poenotenju je za učence zahtevnejša od štetja po ena. Pred gradnjo te strategije, 

za reševanje matematičnega primera, se števila uporabljajo za predstavljanje 

posameznih enot – šest predstavlja 6 jabolk. Učenec mora iz strategije štetja po ena 

preiti na strategijo štetja po skupinah, npr. po 6 (6 + 6 + 6), pri tem pa si pogosto pomaga 

s štetjem na prste. Ideja o poenotenju je naprednejša od štetja vsakega predmeta 

posebej, a še vedno je povezana s štetjem objektov.  

 

- Dodajanje  

 

Učenci iz štetja po skupinah napredujejo na strategijo dodajanja. Pri tej strategiji še 

vedno upoštevajo skupine, vendar ne na popolnoma enak način kot je predstavljeno v 

prejšnji strategiji. Če uporabimo zgornji primer, kjer imamo 3 zaboje in v vsakem 6 

jabolk, bi otrok pri strategiji dodajanja to izračunal tako: 6 + 6 = 12, 12 + 6 = 18. 
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- Podvajanje 

 

Pri tej strategiji si pomagamo s seštevanjem enakih dveh števil, čemur rečemo 

podvajanje. Za lažje razumevanje si poglejmo strategijo s pomočjo primera. Tu bomo 

uporabili primer, kjer ima učenec pred seboj 4 zaboje in v vsakem zaboju 8 jabolk. 

Učenec bi najprej izračunal 8 + 8 = 16, nato 16 + 16 = 32 in tako s pomočjo podvajanja 

dobil končni rezultat.  
 

- Združevanje  

 

Za uporabo strategije združevanja, mora učenec znati števila uporabljati ne le za štetje 

posameznih predmetov, temveč tudi za skupine. To pomeni, da učenec skupino šteje 

kot celoto. Če si pogledamo na primeru, kjer imamo 4 zaboje po 5 jabolk, bi otrok 5 

jabolk štel kot eno celoto. Do rezultata bi prišel s štetjem po 5  5, 10, 15, 20. Ker 

poznamo dele – število predmetov v posamezni skupini in število skupin, lahko 

ugotovimo celoto.  

Zgoraj opisane strategije učiteljem pomagajo pri pripravi na poučevanje poštevanke. Menimo, 

da bi učitelji s pomočjo poznavanja teh stopenj lahko ugotovili, na kateri stopnji so učenci pred 

vpeljavo poštevanke. To bi lahko naredili s pomočjo vpeljave konkretnega primera v pouk 

matematike, ki bi ga učenci reševali s pomočjo strategij, ki jih poznajo. Z vpeljavo konkretnega 

primera učencem ponudimo reprezentiranje s konkretnim materialom. Učitelji bi tako 

ugotovili, ali so učenci še na stopnji štetja posameznih predmetov, torej strategiji štetja po ena, 

ali pa učenec že zna objekte združevati v skupine in jih šteti po skupinah. Štetje po skupinah 

namreč pripomore k lažjemu razumevanju in učenju poštevanke. 

Opisane strategije so začetki poznavanja množenja. V 3. razredu pa učenci sistematično 

začnejo spoznavati poštevanko. Učitelji začnejo z vpeljavo poštevanke preko konkretnih ali 

grafičnih reprezentacij, ki jim dodajo tudi simbolni zapis. Pri grafični ponazoritvi učenci 

nimajo pred seboj konkretnega materiala, ampak si pomagajo z risanjem npr. jabolk. Pri 

poštevanki se učenci prvič spoznajo s simbolom ∙ (krat). Hodnik Čadež (2013) meni, da je v 

zgodnjem procesu šolanja uporaba simbolov še tesno povezana s konkretnimi in grafičnimi 

reprezentacijami. Poštevanka pa je ena od vsebin, pri kateri je poleg začetnih zunanjih 

reprezentacij, potrebno veliko ponavljanja, saj se jo morajo učenci naučiti do avtomatizma.  

 

3.3  Avtomatizacija poštevanke 

V Učnem načrtu (2011) je zapisano, da naj bi učenci že v 3. razredu poštevanko usvojili do 

avtomatizma. Učenec si mora tako na pamet zapomniti kar 121 zmnožkov. Miholič (2018) 

avtomatizem opredeli kot sposobnost nezavednega, hitrega in zanesljivega izvajanja     

postopkov – v našem primeru poštevanke 10 x 10.  

Avtomatizem razvijemo s pomočjo ponavljanja. Jansma idr. (2001) so v raziskavi ugotovili, da 

redno utrjevanje poveča hitrost izvajanja, doslednost izvedbe in zmanjša stopnjo napak, kar 

pomeni, da prehajamo iz nadzorovane obdelave informacij na avtomatizacijo le-teh. Z 

avtomatizacijo so odzivi tako hitrejši, zanesljivejši in natančnejši. S študijo primera je tudi 

Stamcar (2018) potrdila dejstvo, da reden trening vpliva na boljšo zapomnitev aritmetičnih 

dejstev, proceduralnega znanja in učinkovitost strategij pri reševanju aritmetičnih nalog. V 

raziskavi, ki jo je izvedla Ferlin (2017), so učenci redno utrjevali poštevanko z različnimi 
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pristopi. Po končani raziskavi je bilo ugotovljeno, da so učenci zmanjšali svojo stopnjo napak 

in povečali hitrost reševanja, kar pomeni, da je bila poštevanka bolj avtomatizirana. 

Vipavc (2015) meni, da bo učenec hitreje avtomatiziral aritmetična dejstva, če ga bomo o njih 

spraševali na različne načine. S tem, poleg avtomatizacije aritmetičnih dejstev, razvijamo tudi 

razumevanje pojma računske operacije in odnosov med števili v izbrani računski operaciji. 

Načini utrjevanja poštevanke, ki jih navaja Vipavc (2015) so: 

- vprašamo po zmnožku (2 x 3 = ___); 

- vprašamo po prvem faktorju (__ x 3 = 6); 

- vprašamo po drugem faktorju ( 2 x __ = 6); 

- navedemo le zmnožek učenec poišče faktorja (__ x __ = 18); 

- zamenjamo vrstni red – najprej zmnožek nato faktorja (18 = __ x __). 

Za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke pa je bistvenega pomena časovna omejitev 

(Woodward, 2006). Kot je bilo večkrat razvidno iz prakse, učitelji pogosto uporabijo vajo 

»hitra poštevanka«, kjer učitelj govori račune množenja v obsegu 10 x 10, učenci pa v zvezek 

zapišejo le zmnožek. Učitelj običajno pove 10 računov, med vsakim računom počaka le nekaj 

sekund – približno 5 s, učenci pa ta čas zapišejo zmnožek. S to vajo učitelji spremljajo stopnjo 

avtomatizacije poštevanke posameznega učenca.  

Miholič (2018) opozarja, da se učenci poštevanko načrtno in strukturirano učijo zgolj v 3. 

razredu osnovne šole. Nato pa naj bi bilo samoumevno, da učenci od 4. razreda dalje 

poštevanko znajo do avtomatizma, pa čeprav morda ni tako. Znanje poštevanke je zato 

smiselno spremljati in ponavljati skozi celotno osnovno šolo. 

Z avtomatizacijo poštevanke lahko kasneje, v zahtevnejših matematičnih nalogah, poštevanko 

rešujemo nezavedno, na zavedni ravni pa rešujemo druge vidike matematične naloge (Miholič, 

2018). Pomen avtomatizacije so izpostavili tudi Jansma idr. (2001), saj so študije pokazale, da 

prehod iz nadzorovane obdelave informacij na avtomatizacijo razbremeni delovanje delovnega 

spomina.  

Vipavc (2015) je poudarila, da na priklic aritmetičnih dejstev iz dolgoročnega spomina vpliva 

več dejavnikov, in sicer: 

- občutek za pomen števil; 

- učinkovitost štetja; 

- obvladovanje pojma števil 0 in 1; 

- razdruževanja celote na dele; 

- kombinacije ustreznih dveh števil za razvoj asociacije v dolgoročnem spominu; 

- ugotavljanje povezav med operacijami. 

 

Med aritmetična dejstva uvrščamo tudi znanje poštevanke. Vsi našteti dejavniki prav zagotovo 

vplivajo na znanje poštevanke, saj poštevanka zajema vsa zgoraj našteta znanja. Učenec mora 

pri učenju poštevanke že poznati števila, šteti, pomaga si lahko s poznavanjem pravila o 

množenju s številom 0 in 1 ter poznati pomen posameznih delov in celote. Ker si nekatere 

zmnožke zapomni hitreje kot druge, si lahko pri poštevanki pomaga z znanimi zmnožki, v 

pomoč pa so mu lahko tudi druge računske operacije kot sta seštevanje in odštevanje. Poleg 

zgoraj naštetih dejavnikov, ki vplivajo na priklic aritmetičnih dejstev, pa si pri poštevanki lahko 

pomagamo tudi z drugimi strategijami in zakoni množenja, ki so predstavljeni v nadaljevanju.  
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3.4  Uporaba računskih zakonov in strategij pri poštevanki 

Učenci pri reševanju aritmetičnih problemov uporabljajo različne strategije. Če iz 

dolgoročnega spomina ne morejo priklicati pravilnega zmnožka, bodo ugibali ali pa se zatekli 

k alternativnim strategijam (Geary, 1994). Učenci si pri računanju pomagajo na različne načine 

– računajo s prsti, glasno štejejo ali pa aritmetična dejstva prikličejo iz spomina (Vipavc, 2015). 

Poznamo kar nekaj različnih strategij, pravil in zakonov množenja, s katerimi si učenci 

pomagajo pri razumevanju poštevanke in reševanju matematičnih nalog v povezavi s 

poštevanko. 

Woodward (2006) je opozoril na učence z učnimi težavami, ki imajo velikokrat primanjkljaj 

pri učenju avtomatskih dejstev. Na takšne učence opozarjata tudi Klug in Velkavrh (2013) in 

pravita, da ne smemo dovoliti, da bi učenci zaradi neznanja poštevanke težko sodelovali pri 

učenju ostalih vsebin, ki se nanašajo nanjo. Učenci, ki imajo težave pri avtomatizaciji 

poštevanke, si tako večkrat pomagajo z uporabo strategij in zakonov, s katerimi pridejo do 

rešitve. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj takšnih zakonov in strategij, ki so nam lahko 

v pomoč pri poštevanki. 

- Distributivni zakon oz. zakon o razčlenjevanju 

Twomey Fosnot in Dolk (2001) pri zakonu o razčlenjevanju izpostavljata pomen odnosa 

»del – celota«. Za primer vzemimo račun 9 x 5. Tu je 9 skupin celota, deli pa so lahko 

različni, in sicer 5 skupin in 4 skupine ali 6 skupin in 3 skupine ali 7 skupin in 2 skupini ter 

tako naprej. Pri uporabi zakona o razčlenjevanju torej račun razčlenimo na več delov, in 

sicer bi 9 x 5 lahko računali kot (5 + 4) x 5 = 5 x 5 + 4 x 5. Poleg seštevanja pa si lahko 

pomagamo tudi z odštevanjem, in sicer bi 9 x 5 lahko računali kot (10 – 1) x 5 = 10 x 5 – 

1 x 5. Pri zakonu o razčlenjevanju morajo učenci razmišljati o tem, kako celoto razdeliti na 

skupine. Seveda pa učenec zakon o razčlenjevanju zna uporabljati tudi brez zapisa računa, 

kot smo ga zapisali zgoraj. Račun v glavi razčleni, nato pa vsak del posebej zmnoži in 

sešteje oz. odšteje zmnožka.  

- Komutativni zakon oz. zakon o zamenjavi 

Vipavc (2015) meni, da moramo pri učenju aritmetičnih dejstev za seštevanje in množenje 

vedno upoštevati zakon o zamenjavi. Če učenci poznajo zakon o zamenjavi, se jim 

pravzaprav pri poštevanki ni treba na pamet naučiti vseh 121 zmnožkov, saj se zmnožki 

ponovijo. Twomey Fosnot in Dolk (2001) sta za razumevanje zakona o zamenjavi uporabila 

prikaz s pikami, in sicer tako: 

 

 

 

 

 

Če pogledamo z leve proti desni, vidimo 4 pike v vsaki vrstici (3 x 4). Če pa pogledamo od 

spodaj navzgor, vidimo 3 pike v vsakem stolpcu (4 x 3). Iz prikaza lahko razberemo, da se 

vrstice in stolpci lahko zamenjajo. Učenci tako spoznajo, da sta zmnožka 3 x 4 ali 4 x 3 

pravzaprav enaka, pa čeprav sta to zmnožka različnih števil poštevanke, 3 in 4.  
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- Strategija seštevanja in odštevanja 

Miholič (2018) izpostavi, da so za učence zahtevni predvsem zmnožki števil 6, 7, 8 in 9. 

Pri množenju teh števil si lahko pomagamo z drugimi računskimi operacijami, kot sta 

seštevanje in odštevanje. Tudi učitelji pri začetnem učenju poštevanke uporabijo zapis 

seštevanja, npr. 2 x 9 = 9 + 9 = 18. Težava pa nastopi, ko faktorji, s katerimi imajo učenci 

težave pri zapomnitvi zmnožkov (6, 7, 8, 9), nastopijo skupaj, npr. 6 x 7, 8 x 9. Miholič 

(2018) zato izpostavi pomen memoriranja vrednosti zmnožkov enakih števil                             

(9 x 9, 8 x 8 …), ki jih pravzaprav ni veliko. Tudi Geary (1994) poudarja pomen poznavanja 

zmnožka enakih števil, ki si jih običajno tudi hitro zapomnimo. Prav poznavanje teh 

zmnožkov nam lahko pomaga pri uporabi strategije seštevanja in odštevanja. Poglejmo 

primera: 

 

9 x 8 = 8 x 8 + 8 = 64 + 8 = 72  primer uporabe zmnožkov enakih števil s seštevanjem 

8 x 9 = 9 x 9 – 9 = 81 – 9 = 72  primer uporabe zmnožkov enakih števil z odštevanjem 

 

Ta strategija je prav zagotovo kompleksnejša in zahteva veliko več časa, kot če bi 

poštevanko znali do avtomatizma. Zagotovo pa nam lahko pride prav v primerih, ko se 

določenega zmnožka v danem trenutku ne spomnimo. Tudi Miholič (2018) je zapisal, da 

se učenci običajno zatečejo k strategiji seštevanja in odštevanja, ko vrednosti določenega 

zmnožka ne znajo na pamet. Izpostavlja pa tudi nekatere učence, ki so lahko pri uporabi te 

strategije prav tako zanesljivi kot učenci, ki poštevanko avtomatizirajo. Razlika med njimi 

pa se bo zagotovo pokazala pri časovni omejitvi, saj pri avtomatizaciji poštevanke zmnožke 

prikličemo hitro, z uporabo množenja s pomočjo seštevanja in odštevanja pa učenci za 

izračun porabijo nekoliko več časa. 

- Pravilo množenje s številom 0 in 1 

Nekateri raziskovalci poudarjajo pomen osnovnih pravil množenja, ki se nanašajo na 

matematična dejstva (Woodward, 2006). Med njimi sta tudi množenje s številom 0 in 1.  

Množenja s številom 0 temelji na pravilu: n x 0 = 0. Na podlagi tega pravila rešimo, npr. 5 

x 0 = 0 

Množenje s številom 1 temelji na pravilu n x 1 = n. Na podlagi tega pravila rešimo, npr. 5 

x 1 = 5. 

Učitelji matematike trdijo, da poudarek na strategijah učencem pomaga, da dejstva organizirajo 

v povezano mrežo znanj, s čimer olajšajo dolgoročno znanje in neposreden priklic (Woodward, 

2006). Učenci lahko strategije kombinirajo med seboj in tako lažje rešujejo zahtevne 

matematične naloge. Tudi Brstow idr. (2001) poudarjajo pomen različnih pristopov poučevanja 

matematike, saj se med učenci vedno pojavljajo individualne razlike v sposobnostih in 

razvitosti delovnega verbalnega spomina. Učitelji naj zato učencem predstavijo različne 

strategije in zakone, s katerimi si bodo lahko pomagali pri reševanju matematičnih nalog v 

povezavi s poštevanko. Zavedati pa se moramo, da uporaba teh strategij in zakonov ne vodi v 

avtomatizacijo poštevanke, vendar so nam le v oporo, ko se določenega zmnožka ne moremo 

spomniti. Kljub temu pa strategije in zakoni množenja pomagajo učencem povečati fleksibilno 

uporabo števil (Woodward, 2006).  

 



12 
 

3.5  Napake učencev pri poštevanki 

Učenci pri uporabi računskih operacij naredijo tudi napake. Geary (1994) meni, da so napake 

pri množenju precej sistematične in jih lahko razdelimo v tri kategorije: 

- Napačno naučena poštevanka 

Približno polovica napak je napak povezanih z napačno naučenimi dejstvi. Kar pomeni, da 

se je učenec narobe naučil poštevanko, npr. učenec si je zapomnil, da je 6 x 8 enako 45 

namesto 48. Velikokrat pa se zgodi, da rezultat za dani zmnožek ni pravilen, pravilen pa je 

za zmnožek z istim množiteljem ali množencem, npr. zmnožek 24 učenci pogosto povežejo 

z računom 4 x 8, ker sta obe števili 4 in 8 povezani s zmnožkom 24 (4 x 6 in 8 x 3). 

- Zamenjava računskih operacij  

Zamenjava računskih operacij običajno vključuje pridobivanje odgovora, ki je pravilen za 

seštevanje, a nepravilen za množenje, npr. zmnožek števil 3 x 4 zapišejo kot 7. 

- Bližnje napake 

Bližnja napaka je manj pogosta kot prejšnji dve. Tu je napačen zmnožek za približno 10 % 

večji ali manjši od pravilnega zmnožka. V tem primeru bi učenec na poštevanko 3 x 5 

odgovoril z zmnožkom 14 namesto 15. Njegov odgovor bi torej bil zelo blizu, a napačen.  

Menimo, da učitelji s poznavanjem napak učencem lahko nudijo učinkovitejšo pomoč. Če bodo 

vedeli, od kod napaka izvira, jo bodo tudi lažje odpravili.  

3.6  Poštevanka v povezavi z ostalimi matematičnimi vsebinami 

Bahadir (2017) izpostavlja pomen štirih osnovnih operacij, ki imajo pomembno vlogo pri 

matematiki. To so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Dobro razumevanje teh 

operacij nam olajša učenje matematike na višji ravni, saj so predpogoj za razvoj matematičnih 

veščin.  

Dobro znanje poštevanke, njena avtomatizacija, pripomore k lažjemu in hitrejšemu reševanju 

tudi drugih matematičnih nalog, kot so npr. pisno množenje, deljenje, računanje z ulomki, 

odstotki. Prav učenje množenja je prvi korak k osnovi aritmetike in prehod na zahtevnejše 

vsebine pri matematiki (Flowers in Rubenstein, 2010). Učenci z dobrim znanjem množenja 

dobijo trdne temelje iz matematike, ki jim bodo prišli prav tudi v nadaljnjem šolanju. Šibko 

znanje množenja pa naj bi učence privedlo do nizkih matematičnih dosežkov (Bahadir, 2017). 

Tako kot učenci lažje seštevajo kot odštevajo, je tudi množenje lažje od deljenja. Učenci se v 

osnovni šoli najprej naučijo poštevanko, šele nato pride na vrsto tudi deljenje. Twomey Fosnot 

in Dolk (2001) izpostavljata pomen razumevanja povezave med množenjem in deljenjem, saj 

sta to pravzaprav obratni računski operaciji. Enakega mnenja je tudi Geary (1994), ki pravi, da 

si učenci pri deljenju pomagajo z znanjem množenja. Predstavil je dve strategiji za reševanje 

deljenja, ki temeljita na znanju množenja. Pri prvi si učenci pomagajo z dobrim znanjem 

poštevanke, npr. za izračun 20 : 4, bi si pomagali z znanjem 5 x 4 = 20 in povezali, da je 20 : 4 

= 5. Če učenci poštevanke še niso usvojili, si pomagajo z izpeljavo te strategije. Učenec množi 

delitelja z zaporedjem števil, dokler ne najde kombinacije, ki je enaka deljencu. Če si 

pogledamo na primeru: za reševanje 20 : 4, bi učenec uporabil račune množenja, in sicer 4 x 2 

= 8, 4 x 3 = 12, 4 x 4 = 16, 4 x 5 = 20, dokler ne pride do pravega rezultata. Druga strategija 
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pa temelji na učenčevem znanju seštevanja. Otrok bi račun, npr. 20 : 4 rešil s pomočjo 

ponavljajočega dodajanja 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 in nato preštel število členov.  
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4. IGRA 

4.1  Pomen igre za otroke 

Igra je do vstopa v šolo glavna otrokova aktivnost. Ko otrok vstopi v šolo, pa se na igro ne sme 

pozabiti. Prav v začetku šolanja je igri namenjeno kar precej časa, saj otroci preko nje nabirajo 

znanje (Sajovic, 2017). Uršič (2001) navaja, da se otroci že v zgodnjem otroštvu skozi igro 

razvijajo, so ustvarjalni in spoznavajo svet okoli sebe. Pravi, da pri šolskem otroku večkrat 

naletimo na upor pri učenju, če pa vključimo element igre, bo otrok z večjim veseljem 

sodeloval. Igra za otroka predstavlja temeljno spoznavno izkušnjo in osnovo za proces učenja. 

Z njo raziskuje, išče nove možnosti, tekmuje s časom, s seboj ali drugimi (Pečjak, 2009). 

Sajovic (2017) poleg tega v igri vidi tudi rast otrokove ustvarjalnosti, samostojnosti in veselja 

do novega znanja. Aktivnost pri igri pa otrok ne utruja in ni enolična. Rožič (2018) izpostavlja 

dejstvo, da se otrok ne igra, ker bi želel dobiti neko nagrado, ampak zato, ker v igri uživa. 

4.2  Vzgojne in izobraževalne igre 

Mrak Merhar idr. (2013) igre delijo na vzgojne in izobraževalne. Kot nam že ime pove, vzgojne 

igre v ospredje postavljajo vzgojne cilje, medtem ko didaktične igre v ospredje postavljajo 

izobraževalne. Zavedati pa se moramo, da tega med seboj ne moremo popolnoma ločevati. Obe 

vrsti iger imata v določeni meri tako vzgojne kot izobraževalne cilje, pomembno pa je, katere 

postavimo v ospredje. Igra tako omogoča vsestranski razvoj otroka. Sajovic (2017) izpostavi 

naslednje vrednosti igre: 

- Igra kot vir zabave  

Otrok se igra že od malega in igro doživlja kot zabavo. Z njo se preda domišljiji, svojim 

interesom, vse to pa poteka spontano.  

- Vzgojna vrednost 

Otrok skozi igro razvija moralne vrednote, in sicer prijateljstvo, pomoč drugemu, 

potrpljenje. Poleg tega pa se uči nadzorovati samega sebe – svoja čustva. 

- Socialna vrednost 

Igra otroka pripravlja na delo v skupini, na sodelovanje, nauči ga dajati in prejemati ter 

spoštovati pravila. 

- Igra kot vir preučevanja otrok 

Igra na otroka vpliva celostno, nam pa nudi povratne informacije o otroku. Z dobrim 

opazovanjem otroka med igro lahko opazimo njegov značaj, socialne veščine, 

emocionalnost, njegove interese in ustvarjalnost. Prav zaradi tega se igra pogosto uporablja 

tudi kot terapevtsko sredstvo. 

- Učna vrednost 

Skozi igro otroci dobivajo nove izkušnje in znanje. Predvsem v predšolskih letih se otrok 

večina stvari nauči s pomočjo igre. Kasneje, v šolskih letih, pa igro uporabimo redkeje in 

takrat ima igra točno določen namen, in sicer z njo želimo doseči določen cilj. Takšne igre, 

ki se uporabljajo v izobraževanju, imenujemo didaktične igre. 
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5. DIDAKTIČNA IGRA 

Večje zanimanje za vključevanje igre v pouk se je začelo v sredini prejšnjega stoletja. To se je 

zgodilo, kot posledica psiholoških raziskav fenomena igre. Psihologi so igri namenili nekoliko 

več pozornosti in ugotavljali njen pomen pri otrocih. Igre so namreč za otroke privlačne z njimi 

pa razvijajo različne interese in sposobnosti (Bognar, 1987). 

Danes igre, ki jih uporabljamo v času pouka, imenujemo didaktične igre, ki v vzgoji in 

izobraževanju ponujajo veliko načinov za uspešnejše delo. Pečjak (2009) didaktično igro 

opredeli kot igro z določeno nalogo ali ciljem. Kot pravijo Mrak Merhar idr. (2013) didaktična 

igra v ospredje postavlja kognitivno spoznanje, tako imenovane izobraževalne cilje. Milicevic 

(2016) poudarja, da mora didaktična igra upoštevati učenčevo predhodno znanje, biti mora 

primerna za utrjevanje snovi in razumevanje določenih strategij. Rožič (2018) izpostavlja, da 

so didaktične igre eden od učinkovitih motivacijskih dejavnikov za učenje, ki pri otroku 

vzbudijo večjo pozornost, interes, spodbudijo medsebojno sodelovanje in povečajo njihovo 

aktivnost. Poleg tega pa didaktične igre razvijajo otrokovo znanje, spretnosti, sposobnosti, 

stališča in mišljenje. 

Pavlin (2000) uporabo didaktičnih iger predlaga predvsem za utrjevanje snovi, preverjanje in 

utrditev predznanja, z njimi pa lahko popestrimo tudi dopolnilni in dodatni pouk. Vipavc 

(2015) uporabo didaktičnih iger priporoča predvsem za tiste učence, ki za učenje niso 

motivirani in se mu izogibajo. Kot pravi Pečjak (2009), se učenci pri didaktični igri ciljev 

včasih niti ne zavedajo. Enakega mnenja je tudi Milicevic (2016), ki meni, da učenci pri uporabi 

didaktičnih igrah vztrajajo, se zabavajo, poleg tega pa nezavedno opravijo tudi veliko vaje. 

Veliko vrednost pa jim pripisujejo tudi Mrak Merhar idr. (2013), saj z uporabo didaktične igre 

dobijo boljše možnosti tudi učenci z manj predznanja oz. učenci z nižjimi sposobnostmi. Z 

didaktičnimi igrami zastavljene cilje tako dosežemo na učencem prijetnejši način. Zavedati pa 

se moramo, da je njihova priprava zamudna ter da njihova prepogosta uporaba privede do 

naveličanosti (Pavlin, 2000). Bognar (1987) poudarja predvsem pomembnost same sestave iger 

in meni, da je igro pred uporabo v razredu nujno poskusno preveriti in videti, če sploh ima 

željen izobraževalni učinek. Menimo, da je to zelo smiselno, saj s tem preverimo, ali je naš 

namen igre dosežen, preverimo pa tudi morebitne napake pri pripravi in morda najdemo še 

kakšno možnost izboljšave. Rožič (2018) pri uporabi didaktičnih iger opozarja tudi na 

zahtevnost le-teh. Če bo otroku prezahtevna, bo zmanjšala interes za učenje.  

5.1  Delitev didaktičnih iger 

Didaktične igre lahko delimo po različnih kriterijih. Sajovic (2017) jih deli glede na število 

igralcev ter na tip igre. Glede na število igralcev poznamo individualne igre, igre v parih, 

skupinske igre in kolektivne igre. 

- Pri individualnih igrah otrok igro oz. nalogo reši samostojno. Takšna igra od otroka 

zahteva samostojnost in iznajdljivost. Učenec z uporabo individualne igre lahko dobro 

utrjuje znanje, učitelj pa dobi vpogled v znanje posameznega učenca. 

- Igre v parih potekajo med dvema otrokoma. Pri igri morata sodelovati, si pomagati, se 

v reševanju izmenjavati ali tekmovati. Sajovic (2017) opozarja, da pri teh igrah ne sme 

iti le za dokazovanje znanja, temveč tudi za naključje ali srečo. 

- Skupinske igre se izvajajo v skupinah, ki so lahko sestavljene iz različnega števila 

članov. Paziti moramo le na to, da v posamezni skupini ni preveč članov, saj bi predolgo 

čakali drug na drugega. Sajovic (2017) zato predlaga skupine s štirimi člani. Dobro je, 

da so skupine heterogene, nekaj boljših in nekaj šibkejših učencev. Skupinske igre pa 
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so pomembne tudi iz socialnega vidika, saj učenci z njimi oblikujejo tudi odnose med 

vrstniki.  

- Kolektivne igre vključujejo cel razred. Učitelj običajno vodi igro, vsak učenec pa 

sodelujejo kot posameznik. Kolektivne igre lahko izvajamo pisno ali ustno. 

Glede na tip igre Sajovic (2017) loči igre vlog, igre s pravili in konstruktorske igre. Enako pa 

jih loči tudi Bognar (1987).  

- Pri igri vlog gre najpogosteje za učenje medsebojnih odnosov v povezavi z resničnim 

svetom. Otroci že od malega posnemajo odnose iz svojega okolja, živali in vlogo ljudi 

ter se tako učijo. Pogosto se igrajo šolo, trgovino itd., kjer veliko govorijo, berejo, pišejo 

in računajo. 

- Kot nam že ime pove, so glavna značilnost iger s pravili ravno pravila, s katerimi 

oblikujemo potek igre. Igre s pravili so primerne za vsestransko uporabo pri pouku. 

Primerne so za različne predmete in za vgradnjo konkretnih učnih ciljev. Igre s pravili 

pa lahko razdelimo na dve skupini, in sicer strateške igre in igre na srečo. Strateške igre 

od otrok zahtevajo izražanje določenih sposobnosti, npr. spretnost, hitrost, 

kombinatorika, znanje in reševanje problemov. Igram na srečo pa potek določa žreb, 

kocka ali vrtavka. Če so strateške igre namenjene predvsem dokazovanju znanja, pa so 

igre na srečo zelo primerne tudi za šibkejše učence, saj tudi njim omogočajo uspeh. Igre 

na srečo so namreč prav tako tekmovalne, o izidu pa odloča naključje.  

- S konstruktorskimi igrami razvijamo motoriko, domišljijo, kombinatoriko in 

ustvarjalne sposobnosti. Tu uporabljamo različne materiale, npr. naravna snov (kamen, 

pesek, plodovi, glina …), razne kocke, škatle itd. Naš cilj je dobiti končni izdelek, ki 

bo imel neko uporabno vrednost, in sicer nam lahko služi kot pripomoček v igri ali pri 

učenju. 

Opisane tipe didaktičnih iger lahko uporabljamo tako med poukom kot tudi v času podaljšanega 

bivanja. Sajovic (2017) meni, da z njihovo uporabo učence lahko pripeljemo do boljšega 

učnega uspeha, saj z njimi ponudimo zanimive načine učenja, ki učence motivirajo. 

5.2  Didaktična igra kot učna metoda pri pouku matematike 

»Didaktika matematike je pedagoška znanost, ki proučuje in raziskuje ter posodablja vzgojno-

izobraževalno delo pri pouku matematike« (Kubale, 2003, str. 37). Didaktika matematike 

opredeljuje učne oblike, metode in pripomočke, s katerimi oblikujemo pouk. Ena od učnih 

metod, ki jih lahko uporabljamo pri pouku matematike, je didaktična igra. 

Učitelji morajo nenehno spremljati in bogatiti paleto učnih metod ter tako učence spodbujati k 

čim boljšim učnim rezultatom. Pečjak (2009) izpostavlja uporabo didaktičnih iger, ki so pri 

pouku lahko zelo uporabne. Meni, da didaktične igre lahko uporabljamo pri ponavljanju snovi, 

utrjevanju, predvsem pa so zanimive pri motivacijskem delu pouka. Enakega mnenja je tudi 

Kokalj (2017), ki meni, da so didaktične igre primerne za vse predmete, še posebej pa pri 

matematiki, kjer je veliko takšnih vsebin, ki jih učenci hitreje usvojijo s pomočjo ustrezne 

igralne aktivnosti. 

Mrak Merhar idr. (2013) didaktično igro vidijo kot odličen primer dinamične metode dela, pri 

kateri ima učenec aktivno vlogo. Vendar pa učitelji didaktično igro večkrat uporabljajo le v 

nižjih razredih, kasneje pa izgine iz nabora učnih metod. Večina učiteljev naj bi bilo namreč 

mnenja, da sta poučevanje in učenje resni zadevi, v kar ne smemo mešati igre (Rugelj, 2014). 

Kokalj (2017) pa trdi, da je igra za otroka pomembna in da jo je dobro vključevati v pouk, 
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vendar pa ne sme biti sama sebi namen. Igra mora imeti nek smisel, voditi mora do uresničitve 

zastavljenega cilja.  

Didaktična igra, ki jo uporabljamo v vzgoji in izobraževanju, mora imeti točno določen namen, 

ki je v skladu z učnim načrtom matematike, hkrati pa mora biti privlačna, zanimiva in zabavna 

(Milicevic, 2016). Poleg tega pa je bistvenega pomena to, da igra otrokom predstavlja izziv in 

da ima element presenečenja, s katerim razplet igre postane nepredvidljiv. Z uporabo 

didaktične igre učencem damo aktivno vlogo pri pouku, učitelj pa ima pomembno vlogo pri 

izbiri primerne igre ter da pred in med igro zagotovi ustrezno vodenje (Rugelj, 2014).  

Poštevanka je ena od vsebin, ki se jo učenci težko naučijo, saj je potrebno veliko ponavljanja. 

Učiteljeva naloga je, da učencem omogoči čim več različnih izkušenj učenja. To pa doseže z 

uporabo različnih metod in pristopov poučevanja poštevanke. Klug in Velkavrh (2013) menita, 

da mora biti učenje poštevanke zanimivo in aktivno. Prav z nekaterimi igrami in pristopi lahko 

otroke motiviramo k rednejšemu ponavljanju poštevanke. Bahadir (2017) je izpostavil učitelje 

matematike in didaktike, saj naj bi prav oni predlagali vrsto sodobnih in zabavnih metod za 

zapomnitev poštevanke, npr. igre, pesmi, zgodbe, kratki film idr.  

Ferlin (2017) je v svoji raziskavi ugotovila, da imajo učenci do poštevanke v večini negativen 

odnos. Z različnimi pristopi utrjevanja poštevanke je želela izboljšati znanje in učenčev odnos 

do poštevanke. Učenci so v šoli in tudi doma s starši redno utrjevali poštevanko z različnim 

didaktičnim materialom. Ferlin (2017) je v raziskavi ugotovila, da so učenci izboljšali svoj 

odnos do poštevanke, saj so jo utrjevali z različnimi zanimivimi pristopi, povečali so hitrost 

reševanja ter zmanjšali število napak. Poštevanka je namreč eno od matematičnih znanj, pri 

katerem je potrebno redno ponavljanje, da jo avtomatiziramo. Prav zaradi enoličnega 

ponavljanja pa lahko to učencem postane nezanimivo in se pri utrjevanju hitro utrudijo. Tudi 

Kugonič (2019) je s svojo raziskavo potrdila dejstvo, da so lahko didaktične igre pri 

matematičnih vsebinah ne le zabavne, ampak tudi zelo učinkovite. Učencem je pripravila 

enotedensko utrjevanje množenja in deljenja z didaktičnimi igrami. Izkazalo se je, da so učenci 

nekoliko bolje rešili test po rednem utrjevanju z didaktičnimi igrami, kot pa test, ki so ga rešili 

pred enotedensko uporabo didaktičnih iger. 

Uršič (2001) poudarja, da je v pripravo dobrih didaktičnih iger potrebno vložiti veliko truda, 

da pridemo od zamisli do končne izdelave. Ne smemo pozabiti na pripravo navodil, preveriti 

uporabnost iger in jih analizirati. Uršič (2001) je z uporabo didaktičnih iger pri pouku 

matematike ugotovila, da: 

- igra poveča motivacijo in interes, pritegne večjo pozornost in učenje naredi 

zanimivejše; 

- je pomnjenje dejstev enako učinkovito kot pri uporabi besedil in branja; 

- so primerne za uporabo pri različnih starostnih skupinah in različnih sposobnostih; 

- je pridobljeno znanje trdnejše kot znanje, pridobljeno z učnimi listi; 

- so zelo primerne za učence z učnimi težavami. 

Poleg zgornjih ugotovitev pa je Koren (2016) v svoji raziskavi ugotovila tudi to, da učenci pri 

utrjevanju poštevanke z didaktičnimi igrami niso čutili pritiska, strahu in so se lažje učili, saj 

igre učencem predstavljajo sprostitev. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV PROBLEMA  

Učenci v 3. razredu spoznajo poštevanko, jo utrjujejo in uporabljajo v matematičnih nalogah 

ter se jo z rednim ponavljanjem naučijo do avtomatizma. Težava pa nastane po daljšem 

časovnem premoru rednega in strukturiranega utrjevanja poštevanke, in sicer v začetku 4. 

razreda, ko se učenci vrnejo s poletnih počitnic. V 4. razredu naj bi namreč učenci poštevanko 

že imeli avtomatizirano in zato cilja, ki bi bil namenjen le poštevanki, v učnem načrtu za 4. 

razred ni. Tako je od posameznega učitelja odvisno, koliko časa bo namenil ponavljanju in 

utrjevanju poštevanke, saj je to pomembno znanje za veliko nadaljnjih matematičnih vsebin. 

Z raziskavo smo skušali ugotoviti, kolikšen del znanja poštevanke učenci ohranijo po daljšem 

premoru rednega utrjevanja ter ali redno ponavljanje poštevanke z učnimi listi in didaktičnimi 

igrami vodi do avtomatizacije poštevanke. 

7. CILJI RAZISKAVE 

Cilji raziskave so: 

- preveriti znanje in avtomatizacijo poštevanke pri učencih ob koncu 3. razreda; 
- preveriti znanje in avtomatizacijo poštevanke po daljšem premoru rednega utrjevanja 

poštevanke;  
- izdelati in uporabiti didaktične igre in učne liste za utrjevanje poštevanke; 
- preveriti znanje in avtomatizacijo poštevanke po rednem utrjevanju poštevanke z 

učnimi listi in didaktičnimi igrami. 

8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali se znanje poštevanke spremeni, če je učenci daljše časovno obdobje – poletne 

počitnice – ne ponavljajo? 

2. Ali se znanje poštevanke spremeni po rednem dvotedenskem utrjevanju znanja 

poštevanke z učnimi listi in didaktičnimi igrami? 

3. Ali obstajajo razlike v znanju poštevanke med učenci, ki so utrjevali poštevanko s 

pomočjo učnih listov, in učenci, ki nalog na učnih listih niso reševali daljše časovno 

obdobje? 

4. Ali učenci po uporabi didaktičnih iger in reševanju nalog na učnih listih poštevanko 

avtomatizirajo? 

9. METODOLOGIJA 

9.1  Raziskovalna metoda 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

9.2  Opis vzorca 

Način vzorčenja je namenski. V raziskavi je sodelovalo okoli 50 učencev ene izmed slovenskih 

osnovnih šol, odvisno od tega, koliko učencev je bilo na dan raziskave prisotnih pri pouku. 

Učenci so v raziskavo vključeni ob koncu 3. razreda in kasneje v začetku 4. razreda. Pred 

začetkom raziskave smo pridobili tudi soglasje staršev oz. skrbnikov. 
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9.3  Opis tehnik zbiranja podatkov in instrumentarij 

Podatke smo pridobili s pomočjo treh preizkusov znanja. Sestavljeni so na podlagi učnega 

načrta za matematiko ter učbenikov in delovnih zvezkov za 3. razred osnovne šole. Preizkusi 

znanja vsebujejo različne tipe nalog različnih taksonomskih ravni, s katerimi smo želeli 

preveriti znanje poštevanke. Prvi in drugi preizkus znanja sta popolnoma enaka in vsebujeta po 

9 nalog. Tretji preizkus znanja ima enako sestavo nalog, le da so podatki nekoliko spremenjeni, 

prav tako pa vsebuje 9 nalog. Naloge na vseh treh preizkusih znanja preverjajo znanje in 

avtomatizacijo poštevanke ter vsebujejo naloge različnih taksonomskih ravni. Prvi preizkus so 

učenci rešili ob koncu 3. razreda, drugi preizkus ob začetku 4. razreda, zadnji preizkus znanja 

pa v 4. razredu po dvotedenskem utrjevanju poštevanke z učnimi listi in didaktičnimi igrami. 

Učenci so za reševanje preizkusa znanja imeli na voljo 45 min. 

Cilji, ki smo jih preverjali pri vseh treh preizkusih znanja: 

Učenci: 

- do avtomatizma usvojijo zmnožke (poštevanka) v obsegu 10 x 10; 

- do avtomatizma usvojijo količnike, ki so vezani na poštevanko; 

- poznajo pojem večkratnik in poznajo večkratnike števil; 

- poznajo pojem količnik; 

- znajo poiskati manjkajoče število a ∙ __ = b, __ ∙ a = b, a : __ = b, __ : a = b; 

- znajo uporabiti računske operacije (množenje in deljenje) pri reševanju problemov; 

- znajo uporabiti računske zakone pri množenju. 

 

9.4  Postopek zbiranja podatkov 

Raziskavo smo izvedli v mesecu juniju, ko so učenci zaključevali 3. razred, nadaljevali v prvem 

tednu meseca septembra, ko so učenci bili v 4. razredu, ter jo zaključili konec istega meseca. 

Preizkuse znanja so reševali vsi učenci, ki so bili na dan raziskave prisotni v šoli in so imeli 

soglasje staršev oz. skrbnikov. 

V prvem delu raziskave so učenci rešili 1. preizkus znanja (Priloga 1.1) ob koncu 3. razreda. S 

tem smo želeli preveriti, ali učenci ob koncu 3. razreda usvojijo znanje poštevanke in ali je 

poštevanka avtomatizirana. Preizkus znanja je rešilo 46 učencev. Po daljšem časovnem 

premoru – po poletnih počitnicah, so isti učenci v začetku 4. razreda rešili 2. preizkus znanja 

(Priloga 1.2), ki je bil enak prvemu. Z njim smo želeli preveriti, ali se znanje in avtomatizacija 

poštevanke po daljšem časovnem premoru ohrani ali spremeni. Drugi preizkus znanja je rešilo 

52 učencev. Nato so učenci imeli dva tedna na voljo različne naloge na učnih listih in didaktične 

igre za utrjevanje poštevanke. Pripravili smo 12 kratkih učnih listov (Priloga 2) in 3 didaktične 

igre, ki so predstavljene v nadaljevanju. Učenci so naloge na učnih listih reševali samostojno 

in prostovoljno. Naloge na učnih listih je reševalo 32 učencev, od tega je vse naloge na učnih 

listih rešilo 12 učencev. Didaktične igre so uporabljali vsi učenci. Da so učenci lažje sledili 

svojemu delu, smo jim pripravili razpredelnico z oštevilčenimi učnimi listi in imeni učencev. 

Ko so naloge na posameznem učnem listu rešili, so številko učnega lista v razpredelnici 

obkljukali, list pa oddali v za to pripravljeno škatlo. Njihovo delo smo nekajkrat na teden tudi 
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sami pregledali in jih spodbudili za reševanje nalog na učnih listih in uporabo didaktičnih iger. 

V dogovoru z njihovo učiteljico so učenci lahko uporabljali didaktične igre in reševali naloge 

na učnih listih v času odmorov in med poukom, ko so čakali ostale učence, da zaključijo z 

nalogami. Prav tako so učenci lahko naloge na učnih listih rešili tudi doma. Po dvotedenskem 

utrjevanju znanja poštevanke, so učenci rešili še 3. preizkus znanja (Priloga 1.3). Z njim smo 

preverili, kako dobro so učenci po rednem utrjevanju avtomatizirali znanje poštevanke. Zadnji 

preizkus znanja je rešilo 47 učencev. 

9.5  Postopek obdelave podatkov 

Pisne preizkuse smo v analizi označili s 1., 2. in 3. preizkus znanja. Analizirali smo jih z 

različnih vidikov, s katerimi smo nato odgovorili na raziskovalna vprašanja. Rezultate 

posameznih preizkusov znanj smo predstavili deskriptivno, v tabeli in grafih. Na koncu smo 

primerjali 1. preizkus znanja z 2. preizkusom znanja in 2. preizkus znanja s 3. preizkusom 

znanja. 
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10.  OPIS UČNIH LISTOV  

Učencem smo pripravili 12 kratkih učnih listov z nalogami (Priloga 2), s katerimi so utrjevali 

vsebine v povezavi s poštevanko. Naloge na učnih listih so zajemale vse zastavljene cilje, ki 

smo jih preverjali tudi v preizkusih znanja. 

Učni listi vsebujejo različne tipe nalog različnih taksonomskih ravni. Vsebine, ki se nanašajo 

na znanje poštevanke utrjujejo z iskanjem manjkajočega člena, povezovanjem računa 

množenja z zmnožkom, povezujejo račune deljenja s količnikom, rešujejo besedilne naloge, 

računajo količnik ter ga pojasnijo z zapisom množenja, iščejo račune množenja z enakim 

zmnožkom in po vrsti povežejo večkratnike danega števila. Učenci tako poleg poštevanke 

utrjujejo tudi matematične pojme, razumevanje besedilnih nalog in povezavo med različnimi 

računskimi operacijami. 

Utrjevanje z učnimi listi je zagotovo učinkovita metoda za utrjevanje znanja in razumevanje 

poštevanke. Učencem je takšno delo poznano, saj je pri rednem pouku veliko utrjevanja z 

individualnim reševanjem nalog v delovnih zvezkih oz. na učnih listih.  

 

11.  OPIS DIDAKTIČNIH IGER 

11.1 Igra 123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Didaktična igra 123 
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Opis igre: 

Igro 123 glede na število igralcev uvrščamo med igre v parih, po tipu igre pa je umeščamo med 

igre s pravili. Potek igre določa kocka, od katere je odvisno, na katero polje bomo prišli in 

kakšna bo naša naloga. Prav zaradi tega lahko igro uvrstimo med igre na srečo. Ker pa moramo 

v igri pokazati znanje poštevanke, jo uvrščamo tudi med strateške igre. Z njo namreč utrjujemo 

naslednje cilje: 

- znanje poštevanke 10 x 10; 

- poznavanje pojma večkratnik in poznavanje večkratnika števil; 
- poznavanje pojma količnik in poznavanje količnikov, vezanih na poštevanko; 
- uporaba računske operacije (množenja in deljenja) pri reševanju matematičnih 

problemov. 

Kot smo omenili, igra ni le strateška, kjer pridejo do izraza učenci z več znanja, ampak je tudi 

igra na srečo, pri kateri lahko pridejo v ospredje tudi šibkejši učenci. O izidu igre namreč odloča 

tudi kocka in tako je igra bolj nepredvidljiva ter napeta. 

 

Navodila igre: 

Igra je namenjena 2 igralcema. Pred začetkom igre kartončke postavita na označeno mesto ter 

figurici postavita na rdeče polje pri startu. Igro začne igralec, ki z enim metom kocke vrže večje 

število.  

Prvi igralec vrže kocko in se premakne za toliko mest naprej, kot kaže kocka. Nato je na vrsti 

naslednji igralec. 

Če igralec pride na polje z        , mu soigralec vzame krtico s kupčka z       in mu prebere nalogo 

(Priloga 3.2). Če je odgovor v celoti pravilen, ostane na istem mestu. Če je odgovor napačen, 

se igralec premakne za 1 polje nazaj. Rešitve nalog so zapisane na kartončkih v oklepajih.  

Če igralec pride na polje z , vzame kartico s kupčka z  (Priloga 3.1). To kartico igralec le 

glasno prebere in ostane na istem mestu, če na kartici ne piše drugače. 

Kartice igralec po uporabi vedno vrne pod kupček. 

Igra se konča, ko prvi igralec pride do cilja na rdeče polje. 
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11.2 Sestavi sliko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis igre: 

Igro SESTAVI SLIKO glede na število igralcev uvrščamo med individualne igre. Po tipu pa je 

to igra s pravili, in sicer strateška igra, saj od nas zahteva izražanje določenega znanja. Z igro 

utrjujemo znanje in avtomatizacijo poštevanke 10 x 10. 

Navodila igre: 

Izračunaj račun poštevanke ter med kartončki najdi pravi zmnožek. Kartonček s pravilnim 

zmnožkom postavi na ustrezno mesto na podlagi tako, da je slika obrnjena navzgor. Če boš vse 

račune izračunal pravilno, bo nastala slika. 

  

Slika 2: Didaktična igra SESTAVI SLIKO 
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11.3 Izračunaj in zavrti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis igre: 

Igro IZRAČUNAJ IN ZAVRTI po številu igralcev uvrščamo med individualne igre. Po tipu 

igre pa je igra s pravili, in sicer strateška igra. Pri igri moramo izkazati določeno znanje in s 

tem doseči cilj. Z igro utrjujemo znanje in avtomatizacijo poštevanke 10 x 10. 

Navodila igre: 

Reši račune in med pokrovčki najdi pravilni zmnožek. Pokrovček zavrti pod ustrezni račun 

poštevanke. Po opravljeni igri učitelj preveri rešitve. 

  

Slika 3: Didaktična igra IZRAČUNAJ IN ZAVRTI 
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12. OPIS PREIZKUSA ZNANJA PO POSAMEZNIH NALOGAH 
 
Naloge so bile v vseh treh preizkusih znanja v enakem vrstnem redu in so preverjale enake 

cilje. Prvi in drugi preizkus znanja sta imela popolnoma enake naloge, tretji preizkus znanja pa 

je imel le nekoliko spremenjene podatke v posameznih nalogah. 
 

1. Naloga 

Naloga je preverjala naslednja dva cilja: 

- Učenci do avtomatizma usvojijo zmnožke (poštevanka) v obsegu 10 x 10. 

- Učenci do avtomatizma usvojijo količnike, ki so vezani na poštevanko. 

V vseh treh preizkusih znanja je bila naloga sestavljena tako, da so učenci po nareku računov 

zapisovali le rezultate množenja oz. deljenja. Za zapis posameznega rezultata so učenci imeli 

na voljo le nekaj sekund (približno 5 s). S tem smo želeli preveriti, ali so učenci zmnožke 

poštevanke in količnike, ki so vezani na poštevanko, avtomatizirali. 

Naloga je vsebovala 6 računov množenja in 6 računov deljenja. Za vsak pravilen rezultat so 

učenci dobili 1 točko. Vseh možnih točk je bilo 12 točk.  

2. Naloga  

Naloga je preverjala naslednji cilj: 

- Učenci poznajo pojem večkratnik in poznajo večkratnike števil. 

V 1. in 2. preizkusu znanja so učenci pri drugi nalogi v preglednici iskali večkratnike števila 3. 

Za reševanje naloge so učenci morali poznati pojem večkratnik in nato najti večkratnike števila 

3 ter jih pobarvati. Števila so bila v preglednici zapisana po vrsti od 1 do 30. Učenci so si lahko 

pri iskanju večkratnikov števila 3 pomagali s štetjem po 3 naprej. V 3. preizkusu znanja je bila 

naloga enaka, le da je naloga preverjala znanje večkratnikov števila 4. 

Naloga je bila ovrednotena z 1 točko. Učenci, ki so ustrezno označili vse večkratnike števila 3 

oz. 4, so dobili 1 točko. 

3. Naloga  

Naloga je preverjala enak cilj kot druga, in sicer: 

- Učenci poznajo pojem večkratnik in poznajo večkratnike števil. 

Naloga je v 1. in 2. preizkusu znanja je preverjala znanje večkratnikov števila 7. Od druge 

naloge se je razlikovala v tem, da je bilo 30 števil zapisanih naključno v obsegu od 1 do 100, 

med njimi pa so učenci morali najti vse večkratnike števila 7. Učenci si niso mogli pomagati s 

štetjem po 7 naprej, kot pri prejšnji nalogi, saj so bila števila pomešana. V 3. preizkusu znanja 

je bila naloga enaka, le da je preverjala znanje večkratnikov števila 9. 

Naloga je bila ovrednotena z 1 točko. Učenci, ki so ustrezno označili vse večkratnike števila 7 

oz. 9, so dobili 1 točko. 

4. Naloga  

Naloga je preverjala naslednja dva cilja: 

- Učenci usvojijo zmnožke (poštevanka) v obsegu 10 x 10. 
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- Učenci usvojijo količnike, ki so vezani na poštevanko. 

Naloga je bila enaka v vseh treh preizkusih znanja, le da so v 3. preizkusi bili drugačni računi. 

Ker je naloga imela že zapisane račune množenja in deljenja, so imeli učenci na voljo več časa 

za razmislek o rezultatu, kot pri prvi nalogi, ko so imeli na voljo le nekaj sekund za posamezni 

račun. To pomeni, da so si pri iskanju pravilnega rezultata lahko pomagali z različnimi 

strategijami reševanja množenja oz. deljenja. Zato ta naloga, v primerjavi s prvo, ne preverja 

avtomatizacije poštevanke, saj so učenci do odgovora lahko prišli na različne načine.  

Naloga je vsebovala 4 račune množenja in 4 račune deljenja. Skupno je naloga vredna 8 točk,  

za vsak pravilni rezultat 1 točka.  

5. Naloga  

Naloga je preverjala naslednja dva cilja: 

- Učenci poznajo pojem količnik. 

- Učenci poznajo količnike, ki so vezani na poštevanko. 

Učenci so pri peti nalogi imeli zapisani dve števili, izračunati pa so morali njun količnik. 

Naloga je bila v vseh treh preizkusih znanja enaka, le da je v 3. preizkusu znanja imela zapisani 

drugi dve števili. Za reševanje naloge so morali poznati izraz količnik in pravilno zapisati račun 

ter ga izračunati. 

Naloga je bila ovrednotena z 1 točko, ki so jo učenci dobili ob pravilnem zapisu računa. 

6. Naloga  

Naloga je preverjala naslednja dva cilja: 

- Učenci poznajo pojem zmnožek. 

- Učenci znajo zmnožke v obsegu 10 x 10. 

Učenci so pri 6. nalogi morali iz danih dveh števil izračunati zmnožek. Naloga je bila v vseh 

treh preizkusih enaka, le da je v 3. preizkusu znanja imela zapisani drugi dve števili. Za 

reševanje naloge so morali poznati pojem zmnožek ter pravilno zapisati račun.  

Naloga je bila ovrednotena z 1 točko, ki so jo učenci dobili ob pravilnem zapisu računa. 

7. Naloga  

Naloga je preverjala naslednji cilj: 

- Učenci znajo uporabiti računske operacije (deljenje) pri reševanju problemov. 

Učenci so pri 7. nalogi imeli besedilno nalogo s podanimi štirimi odgovori, med katerimi so 

morali obkrožiti pravilnega. Učenci so si lahko pomagali z risanjem in zapisom računa 

množenja, nekateri pa so rezultat izračunali na pamet brez zapisa. Naloga je bila v 1. in 2. 

preizkusu enaka, v 3. preizkusu znanja pa je bilo besedilo naloge drugačno, preverjali pa smo 

enak cilj. 

Naloga je bila ovrednotena z 1 točko, ki so jo učenci dobili ob pravilno izbranem odgovoru. 

8. Naloga  

Naloga je preverjala naslednji cilj: 

- Učenci znajo uporabiti računske operacije (množenje) pri reševanju problemov. 
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Osma naloga je bila podobna prejšnji, le da je namesto deljenja preverjala uporabo znanja 

množenja pri reševanju besedilne naloge. Učenci so imeli dane štiri možne odgovore, med 

katerimi so morali izbrati pravega. Naloga je bila v 1. in 2. preizkusu enaka, v 3. preizkusu 

znanja pa je bilo besedilo naloge drugačno, preverjali pa smo enak cilj. 

Naloga je bila ovrednotena z 1 točko, ki so jo učenci dobili ob pravilno izbranem odgovoru. 

9. Naloga  

Naloga je preverjala naslednja dva cilja: 

- Učenci znajo uporabiti računske operacije (množenje) pri reševanju problemov. 

- Učenci znajo uporabljati računske zakone pri množenju. 

Zadnja naloga je bila problemska. Učenci so morali iz danega zmnožka zapisati čim več 

možnosti računov množenja. V 1. in 2. preizkusu znanja so iskali števili, ki imata zmnožek 24 

(___ x ___ = 24). V 3. preizkusu znanja pa so iskali števili, ki imata zmnožek 30 (___ x ___ = 

30). Da so ugotovili vse možne odgovore, so morali poznati tudi zakon o zamenjavi in pravilo 

množenja s številom 1. 

Glede na obravnavo poštevanke v 3. razredu je imela naloga možnih manj odgovorov, kot pa 

je na voljo prostora za zapis računov. Dopuščamo namreč možnost, da bo učenec poleg 

rezultatov v povezavi s poštevanko 10 x 10, zapisal tudi kakšno drugo rešitev, npr. 12 x 2 oz. 

2 x 15. Naloga je bila ovrednotena s 4 točkami, dva pravilna odgovora pa sta ovrednotena z 1 

točko. 
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13.  REZULTATI IN INTEPRETACIJA  

13.1 Pregled rešenih nalog na učnih listih in uporaba 

didaktičnih iger 

Učenci so naloge na učnih listih reševali samostojno in prostovoljno. Prav tako je bila 

prostovoljna uporaba didaktičnih iger. Učencem smo pripravili tabelo z imeni ter številke učnih 

listov, kjer so lahko kljukali učne liste, ki so jih že rešili, ter tako spremljali svoje delo. Naloge 

na učnih listih je reševalo 32 učencev od tega je vse naloge na učnih listih rešilo 12 učencev. 

Didaktične igre so uporabljali vsi učenci. 

13.2 Rezultati in analiza 1. preizkusa znanja 

Prvi preizkus znanja so učenci reševali ob zaključku 3. razreda, ko naj bi bili cilji vezani na 

poštevanko že usvojeni in utrjeni. Preizkus znanja so reševali vsi učenci, ki so bili ta dan 

prisotni v 3. a in 3. b razredu. Rešenih preizkusov znanj je bilo 46. 

Čas reševanja 

Učenci so za reševanje preizkusa znanja imeli na voljo 45 min. Spodnji Graf 1 nam prikazuje, 

koliko časa so učenci porabili za reševanje 1. preizkusa znanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Grafa 1 lahko vidimo, da je najhitreje, in sicer v 7 minutah, preizkus znanja rešilo 4,35 % 

učencev. Največ učencev je z reševanjem zaključilo v 9 minutah, in sicer 21,74 % učencev. 

Najdlje pa je preizkus znanja reševalo 2,17 % učencev, in sicer so za reševanje porabili 27 

minut. Učenci so za reševanje preizkusa znanja povprečno porabili 11,46 minut. 

 

 

 

 

Graf 1: Čas reševanja 1. preizkusa znanja 
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Rezultati 1. preizkusa znanja po posameznih nalogah  

 

Naloga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   

Učenec 

(vseh 46) 

         Skupno št. 

točk 

Čas 

18A 12 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 4 T 29 T 7 min 

12B 12 T 0 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 3 T 28 T 7 min 

3A 12 T 1 T 0 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 8 min 

13A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 9 min 

11B 10 T 1 T 0 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 25 T 9 min 

13B 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 9 min 

24B 12 T 1 T 1 T 8 T 0T 1 T 0 T 1 T 2 T 26 T 9 min 

2A 11 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 25 T 9 min 

18B 9 T 0 T 0 T 7 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 22 T 9 min 

10B 8 T 1 T 1 T 7 T 1 T 1 T 0 T 0 T 4 T 23 T 9 min 

19B 10 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 9 min 

20B 10 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 9 min 

26B 8 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 24 T 9 min 

6B 8 T 1 T 1 T 7 T 0 T 0 T 1 T 0 T 1 T 19 T 10 min 

17B 1 T 0 T 0 T 7 T 0 T 1 T 1 T 0 T 1 T 11 T 10 min 

14B 6 T 1 T 0 T 8 T 1 T 1 T 0 T 1 T 2 T 20 T 10 min 

10A 10 T 0 T 0 T 6 T 0 T 1 T 0 T 0 T 1 T 18 T 11 min 

22B 10 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 11 min 

8B 10 T 0 T 1 T 8 T 1 T 1 T 0 T 1 T 2 T 24 T 11 min 

1B 1 T 0 T 0 T 6 T 0 T 1 T 0 T 1 T 1 T 10 T 11 min 

5B 11 T 0 T 1 T 7 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 25 T 11 min 

25B 12 T 1 T 1 T 7 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 11 min 

14A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 12 min 

9B 4 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 18 T 12 min 

26A 9 T 1 T 0 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 24 T 12 min 

2B 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 12 min 

23A 12 T 1 T 1 T 8 T 0 T 0 T 1 T 1 T 2 T 26 T 12 min 

7B 11 T 1 T 0 T 7 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 24 T 12 min 

12A 9 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 25 T 12 min 

19A 11 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 1 T 25 T 13 min 

4B 7 T 1 T 0 T 8 T 0 T 0 T 0 T 1 T 2 T 19 T 13 min 

5A 8 T 1 T 1 T 7 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 22 T 13 min 
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20A 11 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 0 T 1 T 2 T 25 T 13 min 

22A 12 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 0 T 25 T 13 min 

21B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 4 T 30 T 13 min 

6A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 14 min 

8A 11 T 1 T 0 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 14 min 

15A 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 14 min 

15B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 0 T 2 T 27 T 14 min 

16A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 14 min 

25A 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 16 min 

4A 10 T 0 T 0 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 4 T 26 T 16 min 

1A 6 T 1 T 1 T 8 T 0 T 0 T 1 T 1 T 2 T 20 T 16 min 

3B 10 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 0 T 2 T 25 T 17 min 

24A 4 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 0 T 0 T 17 T 25 min 

21A 10 T 1 T 0 T 6 T 0 T 1 T 1 T 1 T 3 T 23 T 27 min 

Povprečno 

št. točk pri 

posamezni 

nalogi 

9,65 

T 

0,83 

T 

0,72 

T 

7,70 

T 

0,65 

T 

0,91 

T 

0,83 

T 

0,85 

T 
2 T 

Povprečno št. 

točk: 24,09 T 

 

Število 

možnih 

točk pri 

posamezni 

nalogi 

12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 4 T 
Vse možne 

točke: 30 T 

 

 

Tabela 1: Št. točk po posameznih nalogah na 1. preizkusu znanja 

 

Učenci so urejeni po času reševanja preizkusa znanja. Prvi je zapisan tisti učenec, ki je preizkus 

znanja rešil v najkrajšem času, zadnji pa je zapisan tisti, ki je za reševanje porabil največ časa. 

Pri pregledu časa in številu doseženih točk iz Tabele 1 lahko vidimo, da se niso pokazale 

bistvene razlike v znanju tistih, ki so preizkus znanja rešili med prvimi, in tistimi, ki so preizkus 

znanja rešili med zadnjimi. 

Pri 1. nalogi so učenci v povprečju zbrali 9,65 točk, kar pomeni, da so v povprečju nalogo rešili 

z 80,43 %. Iz tega lahko predvidevamo, da imajo učenci v povprečju zmnožke in količnike, 

vezane na poštevanko, dobro avtomatizirane. Pri analizi preizkusa znanja smo ugotovili tudi 

napake pri zapisu rezultatov. Kot smo omenili v teoretičnem delu, so najpogostejše napake pri 

poštevanki napačno naučeni zmnožki ter zamenjava računskih operacij. Učenci so tako rešitev 

računa 3 ∙ 3 pogosto zapisali z zmnožkom 6, saj so namesto množenja uporabili računsko 

operacijo seštevanja. 

Iz Tabele 1 lahko vidimo, da so učenci (označeni z modro barvo), ki so skupno dosegli 25 točk 

ali več, bili zelo uspešni tudi pri reševanju 1. naloge, kjer so zbrali 10 točk ali več (izjema je le 

učenec 12A). Iz tega lahko sklepamo, da so učenci, ki imajo poštevanko dobro avtomatizirano 
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(kar je pokazala 1. naloga), uspešni tudi pri reševanju nalog, ki ne preverjajo le avtomatizacije 

poštevanke, ampak tudi njeno razumevanje.  

2. naloga in 3. naloga sta preverjali znanje pojma večkratnik in poznavanje večkratnikov dveh 

števil. Drugo nalogo je pravilno rešilo 38 učencev, kar je 82,61 % vseh učencev. Tretjo nalogo 

pa je pravilno rešilo 33 učencev, kar je 71,74 % vseh učencev. V povprečju so učenci bolje 

reševali 2. nalogo, kjer so imeli števila zapisana po vrstnem redu in so si lahko pomagali s 

štetjem, pri tretji nalogi pa so bila števila zapisana mešano med 1 in 100. Iz tega lahko 

sklepamo, da si je veliko učencev pri iskanju večkratnikov pomagalo s strategijo štetja naprej 

po ena oz. s štetjem naprej po n, npr. po 3 (odvisno od števila, katerega večkratnike smo iskali). 

4. naloga je preverjala znanje množenja in deljenja. Od prve naloge se je razlikovala v tem, da 

ni preverjala avtomatizacije, saj so račune imeli že zapisane in so za reševanje lahko porabili 

več časa. Tu ni bila bistvenega pomena avtomatizacija poštevanke, zato so učenci lahko 

uporabljali različne strategije reševanja množenja in deljenja. V povprečju so učenci pri četrti 

nalogi zbrali 7,70 točk, kar je 96,20 %. Iz Tabele 1 lahko razberemo, da so to nalogo uspešno 

reševali tudi tisti učenci, ki so pri prvi nalogi, kjer so morali pokazati znanje avtomatizacije 

poštevanke, bili manj uspešni (zbrali manj kot 10 točk). Ti učenci so v Tabeli 1 označeni z 

oranžno barvo. V primerjavi s prvo nalogo so učenci četrto nalogo v povprečju rešili kar za 

13,78 % uspešneje. 

5. naloga in 6. naloga sta preverjali poznavanje pojma večkratnik in količnik. Peto nalogo je 

pravilno rešilo 30 učencev, kar je 65,22 % vseh učencev. Šesto nalogo pa je pravilno rešilo 42 

učencev, kar je 91,30 % vseh učencev. Učenci so imeli precej več težav s poznavanjem pojma 

količnik in z zapisom računa deljenja kot pa s poznavanjem pojma večkratnik in zapisom 

množenja. Iz tega lahko sklepamo, da imajo učenci bolj utrjen pojem večkratnik in zapis računa 

množenja kot pa količnik in zapis računa deljenja. Kot smo omenili že v teoretičnem delu, je 

učencem množenje nekoliko lažja računska operacija kot pa deljenje, in prav to se je pokazalo 

tudi v preizkusu znanja. 

7. naloga in 8. naloga sta bili besedilni nalogi z danimi možnimi odgovori. Sedma naloga je 

preverjala uporabo računske operacije deljenja v matematičnem problemu, osma naloga pa 

račun množenja. Sedmo nalogo, ki je preverjala uporabo deljenja, je pravilno rešilo 38 učencev, 

kar je 82,61 %. Osmo nalogo, ki je preverjala uporabo množenja, pa je pravilno rešilo 39 

učencev, kar je 84,78 %. Učenci so si pri teh dveh nalogah pomagali z različnimi 

reprezentacijami. Nekateri so na list risali, drugi zapisali račun, nekateri pa računali na pamet.  

9. naloga je preverjala računsko operacijo množenja v problemski nalogi. V povprečju so 

učenci pri deveti nalogi dosegli 2 točki, kar pomeni, da so v povprečju nalogo rešili s          50,00 

%. Tu ni bila bistvenega pomena avtomatizacija poštevanke, zagotovo pa je bilo učencem, ki 

imajo poštevanko avtomatizirano, lažje rešiti zastavljeno nalogo, kot tistim, ki je nimajo. Tu 

pa jim je prav prišlo tudi znanje pravil in zakonov množenja, ki smo jih predstavili v 

teoretičnem delu. 

 

Skupno število točk na 1. preizkusu znanja 

1. preizkus znanja je imel maksimalno število točk 30. Učenci so v povprečju dosegli 24,09 

točk, kar je 80,30 %. Maksimalno število točk je dosegel le en učenec, in sicer učenec 21B. 

Najnižje število točk na 1. preizkusu znanja je dosegel učenec 1B, in sicer je zbral 10 točk, kar 

je 33,33 %. 



32 
 

 

 

Iz Grafa 2 lahko vidimo, da je kar 63,04 % učencev na 1. preizkusu znanja doseglo med 25 in 

30 točk. Iz tega lahko sklepamo, da imajo učenci v povprečju dobro znanje poštevanke in znajo 

reševati naloge, vezane na poštevanko. Le 4,35 % vseh učencev je doseglo manj kot 50 % vseh 

možnih točk. 

 

  

Graf 2: Skupno št. točk na 1. preizkusu znanja 
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13.3 Rezultati in analiza 2. preizkusa znanja 
 

Drugi preizkus znanja so učenci reševali v začetku 4. razreda, po daljšem časovnem premoru 

rednega utrjevanja poštevanke (poletne počitnice). Preizkus znanja so reševali vsi učenci, ki so 

bili na dan raziskave prisotni v 4. a in 4. b razredu. Rešenih preizkusov znanj je 52. 

Učenci so imeli na 2. preizkusu znanja zgoraj zapisano vprašanje, ali so med poletnimi 

počitnicami vadili poštevanko. Graf 2 nam prikazuje, koliko učencev je obkrožilo odgovor DA 

in koliko odgovor NE. 

 

 

Iz Grafa 3 lahko vidimo, da je na vprašanje, ali so med poletnimi počitnicami utrjevali 

poštevanko, odgovor DA obkrožilo 52 % učencev, odgovor NE pa je obkrožilo 48 % učencev.  

  

Graf 3: Utrjevanje poštevanke med poletnimi počitnicami 
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Čas reševanja 

Učenci so imeli za reševanje 2. preizkusa znanja na voljo 45 min. Spodnji Graf 4 nam prikazuje, 

koliko časa so učenci porabili za reševanje preizkusa znanja. 

 

 

Iz Grafa 4 vidimo, da je najhitreje preizkus znanja rešilo 3,85 % učencev, in sicer v 6 minutah. 

Največ učencev je z reševanjem končalo po 12 minutah, in sicer 21,15 % učencev. Najdlje pa 

je preizkus znanja reševalo 1,92 % učencev, in sicer so za reševanje porabili 25 minut. Učenci 

so za reševanje preizkusa znanja povprečno porabili 13,79 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 4: Čas reševanja 2. preizkusa znanja 
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Rezultati 2. preizkusa znanja po posameznih nalogah 

 

Naloga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.    

 

         
Skupno št. 

točk 

 
Vadil 

pošt. Učenec 

(vseh 52) 
Čas 

20A 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 0 T 25 T 6 min DA 

19A 12 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 4 T 30 T 6 min NE 

3A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 7 min NE 

11A 12 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 1 T 26 T 8 min DA 

25A 4 T 1 T 0 T 7 T 1 T 0 T 1 T 0 T 1 T 15 T 8 min DA 

13A 12 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 10 min DA 

14A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 10 min DA 

4A 4 T 1 T 0 T 1 T 0 T 0 T 0 T 0 T 1 T 7 T 10 min NE 

12B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 3 T 29 T 10 min DA 

10B 9 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 0 T 0 T 2 T 23 T 10 min DA 

23B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 11 min DA 

6B 10 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 0 T 2 T 24 T 12 min DA 

5B 12 T 1 T 0 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 12 min DA 

25B 12 T 0 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 12 min NE 

19B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 12 min NE 

24A 12 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 12 min NE 

15A 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 12 min DA 

7A 11 T 0 T 0 T 8 T 1 T 0 T 1 T 1 T 1 T 23 T 12 min DA 

16A 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 12 min NE 

21A 10 T 1 T 0 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 1 T 23 T 12 min NE 

12A 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 12 min NE 

8A 9 T 1 T 0 T 7 T 1 T 1 T 1 T 0 T 1 T 21 T 12 min NE 

2A 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 26 T 13 min DA 

17A 8 T 1 T 0 T 8 T 0 T 0 T 1 T 1 T 1 T 20 T 13 min NE 

20B 10 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 13 min DA 

11B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 13 min DA 

22B 10 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 13 min NE 

16B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 14 min DA 

4B 0 T 1 T 0 T 1 T 0 T 0 T 0 T 0 T 3 T 5 T 14 min NE 

26A 10 T 1 T 1 T 7 T 1 T 1 T 1 T 0 T 2 T 24 T 14 min NE 

23A 11 T 1 T 1 T 7 T 1 T 1 T 1 T 1 T 0 T 24 T 14 min NE 
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1A 7 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 23 T 15 min NE 

22A 6 T 1 T 1 T 7 T 1 T 1 T 0 T 0 T 0 T 17 T 15 min NE 

9B 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 15 min DA 

26B 9 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 0 T 23 T 16 min NE 

8B 9 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 0 T 1 T 2 T 23 T 16 min DA 

15B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 3 T 29 T 16 min DA 

13B 10 T 1 T 1 T 7 T 1 T 1 T 0 T 1 T 3 T 25 T 16 min DA 

21B 12 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 3 T 28 T 17 min DA 

14B 7 T 0 T 1 T 7 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 21 T 17 min NE 

1B 5 T 0 T 0 T 7 T 0 T 0 T 0 T 0 T 2 T 14 T 17 min DA 

2B 10 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 17 min DA 

10A 9 T 0 T 0 T 8 T 0 T 1 T 0 T 0 T 0 T 18 T 17 min NE 

6A 12 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 1 T 26 T 17 min NE 

9A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 0 T 0 T 2 T 26 T 17 min DA 

17B 4 T 1 T 1 T 7 T 0 T 0 T 0 T 0 T 2 T 15 T 18 min NE 

18B 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 18 min DA 

5A 10 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 19 min DA 

27A 2 T 1 T 1 T 4 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 8 T 20 min DA 

28B 9 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 1 T 23 T 20 min NE 

27B 8 T 1 T 1 T 8 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 18 T 20 min DA 

7B 8 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 0 T 1 T 2 T 23 T 25 min NE 

Povprečno št. 

točk pri 

posamezni 

nalogi 

9,62 

T 

0,90 

T 

0,81 

T 

7,35 

T 

0,63 

T 

0,83 

T 

0,75 

T 

0,73 

T 

1,67 

T 

Povprečno 

št. točk: 

23,42 T 

  

Število možnih 

točk pri 

posamezni 

nalogi 

12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 4 T 
Vse možne 

točke: 30 T 
  

Tabela 2: Št. točk po posameznih nalogah na 2. preizkusu znanja 

 

Učenci so urejeni po času reševanja preizkusa znanja. Prvi je zapisan tisti učenec, ki je preizkus 

znanja rešil v najkrajšem času, zadnji pa je zapisan tisti, ki je za reševanje porabil največ časa.  

Če primerjamo čas reševanja in končno število doseženih točk, lahko v Tabeli 2 opazimo, da 

so v povprečju bili nekoliko uspešnejši tisti učenci, ki so preizkus znanja reševali do vključno 

13 min, kot pa učenci, ki so preizkus znanja oddali kasneje. 

Preizkus znanja je rešilo 52 učencev. Od teh učencev je 52 % med poletnimi počitnicami 

utrjevalo znanje poštevanke, 48 % pa ne, kar nam je prikazal Graf 2. V povprečju so učenci, ki 

so obkrožili, da so med poletnimi počitnicami utrjevali poštevanko, skupno dosegli 24,50 točk, 

učenci, ki so obkrožili, da je niso utrjevali pa 22,17 točk. Nekoliko uspešnejši so bili torej tisti 
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učenci, ki so poštevanko utrjevali tudi v času poletnih počitnic in s tem znanje poštevanke 

ohranili v dolgoročnem spominu. 

Pri 1. nalogi so učenci v povprečju zbrali 9,62 točk, kar pomeni, da so v povprečju nalogo rešili 

z 80,13 %. Iz tega lahko predvidevamo, da imajo učenci v povprečju zmnožke in količnike, 

vezane na poštevanko, dobro avtomatizirane. 

Iz Tabele 2 lahko razberemo, da so učenci (označeni z modro barvo), ki so skupno dosegli 25 

točk ali več, bili tudi zelo uspešni pri reševanju 1. naloge, kjer so zbrali 10 točk ali več. Iz tega 

lahko sklepamo, da so učenci, ki imajo poštevanko dobro avtomatizirano (kar je pokazala 1. 

naloga), uspešni tudi pri reševanju nalog v povezavi s poštevanko, ki pa niso vezane na 

avtomatizacijo le-te.  

2. naloga in 3. naloga sta preverjali znanje pojma večkratnik in poznavanje večkratnikov dveh 

števil. V povprečju so učenci bolje reševali 2. nalogo, kjer so bila števila zapisana po vrstnem 

redu in so si učenci lahko pomagali s štetjem naprej po ena oz. po n (odvisno od števila, 

katerega večkratnika smo iskali). Drugo nalogo je uspešno rešilo 47 učencev, kar je 90,38 %, 

medtem ko je 3. nalogo uspešno rešilo 42 učencev, kar je 80,77 % vseh učencev. Ponovno 

lahko vidimo, da je učencem lažja naloga, pri kateri si lahko pomagajo s štetjem kvadratkov.  

4. naloga je enako kot prva preverjala znanje poštevanke in z njo povezane količnike. Od prve 

naloge se je razlikovala v tem, da so bili računi že zapisani in zato ni preverjala avtomatizacije 

poštevanke, saj so učenci za reševanje lahko porabili več časa in si tako pomagali tudi z 

različnimi strategijami reševanja množenja in deljenja. V primerjavi s 1. nalogo so učenci pri 

4. nalogi bili nekoliko uspešnejši, in sicer so v povprečju 4. nalogo rešili s 93,51 %, prvo pa z 

80,13 %. To, da so učenci bolje reševali 4. nalogo kot pa 1. nalogo, je lahko posledica prav 

tega, da so za reševanje 4. naloge imeli na voljo več časa in so jo lahko uspešno rešili tudi tisti 

učenci, ki poštevanke še nimajo avtomatizirane. Učenci, ki so pri 1. nalogi zbrali manj kot 10 

točk in bili vseeno uspešni pri 4. nalogi, so v Tabeli 2 označeni z oranžno barvo. 

5. naloga in 6. naloga sta preverjali poznavanje pojma količnik in večkratnik. Učenci so imeli 

veliko več težav s 5. nalogo, ki je preverjala poznavanje pojma količnik in zapis računa 

deljenja, kot pa s 6. nalogo, ki je preverjala poznavanje pojma večkratnik in zapis množenja. 

Peto nalogo je namreč pravilno rešilo le 33 učencev, kar je 63,46 %, šesto nalogo pa precej 

več, in sicer 43 učencev, kar je 82,69 %. Iz tega lahko sklepamo, da učenci pojma količnik in 

zapisa računa deljenja nimajo dobro usvojenega.  

7. naloga in 8. naloga sta bili besedilni in sta preverjali uporabo računskih operacij v 

matematičnih problemih. Sedma naloga je preverjala znanje uporabe deljenja, osma naloga pa 

uporabo množenja. Učenci so nalogi v povprečju rešili zelo podobno, in sicer je sedmo nalogo 

uspešno rešilo 39 učencev, kar je 75,00 %, osmo nalogo pa 38 učencev, kar je 73,08 % učencev. 

Ta rezultat nas je nekoliko presenetil, saj smo pričakovali, da bodo učenci nekoliko bolje 

reševali matematični problem, vezan na množenje, kot pa na deljenje. 

9. nalogo je preverjala znanje uporabe računske operacije množenja v problemski nalogi. 

Učenci so nalogo povprečno rešili z 1,67 točke, kar je 41,83 %. Tu ni bila bistvenega pomena 

avtomatizacija poštevanke. To lahko razberemo tudi iz Tabele 2, saj so tudi učenci, ki niso bili 

zelo uspešni pri prvi nalogi (zbrali manj kot 10 točk), pri zadnji nalogi vseeno dosegli vsaj 2 

točki. Presenetil nas je predvsem učenec 4B, ki je pri večini nalog dosegel 0 točk, pri zadnji 

nalogi pa zbral 3 točke, kar je doseglo le malo učencev. Pri 9. nalogi so si učenci lahko 

pomagali z različnimi strategijami, pravili in zakoni množenja, saj kot smo omenili, tu ni bila 

bistvena avtomatizacija poštevanke. 
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Skupno število točk na 2. preizkusu znanja 

Povprečno število doseženih točk na 2. preizkusu znanja je 23,42 T, kar je 78,07 %. Iz Tabele 

2 pa lahko vidimo, da je le enemu učencu uspelo doseči maksimalno število točk, in sicer 

učencu 19A. Najnižje doseženo število točk na 2. preizkusu znanja pa je 5 točk, kar je dosegel 

učenec 4B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Grafa 5 lahko vidimo, da je 55,77 % učencev na 2. preizkusu znanja skupno doseglo od 25 

do 30 točk. 7,69 % učencev pa je doseglo manj kot 50 % vseh možnih točk (manj kot 15 točk), 

kar pomeni, da poštevanka pri njih ni dobro utrjena. 

  

Graf 5: Skupno št. točk na 2. preizkusu znanja 
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13.4 Rezultati in analiza 3. preizkusa znanja 
 

Učenci so pred reševanjem 3. preizkusa znanja dva tedna prostovoljno reševali kratke naloge 

na učnih listih in igrali didaktične igre v povezavi s poštevanko. Naloge na učnih listih je 

reševalo 32 učencev, od tega je vse naloge na učnih listih rešilo 12 učencev. Vsi učenci so igrali 

didaktične igre. 

Za reševanje 3. preizkusa znanja so imeli na voljo 45 min. Preizkus znanja so reševali vsi 

učenci, ki so bili ta dan prisotni v 4. a in 4. b razredu. Rešenih preizkusov znanja je 47. 

Čas reševanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Grafa 6 vidimo, da je 2,13 % učencev rešilo preizkus znanja v 7 minutah, kar je najhitreje. 

Največ učencev je z reševanjem končalo v 14 minutah, in sicer 21,28 % učencev. Najdlje pa je 

preizkus znanja reševalo 8,51 % učencev, in sicer so za reševanje porabili 16 minut. Učenci so 

za reševanje preizkusa znanja povprečno porabili 12,09 minut. 

 

Graf 6: Čas reševanja 3. preizkusa znanja 
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Rezultati 3. preizkusa znanja po posameznih nalogah 

 

Naloga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   

 

Učenec 

(vseh 47) 

          

Skupno 

št. točk 

 

Čas 

18A 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 4 T 29 T 7 min 

3A 11 T 1 T 0 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 4 T 28 T 8 min 

16B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 8 min 

23B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 3 T 29 T 8 min 

1B 6 T 1 T 0 T 8 T 0 T 0 T 1 T 1 T 2 T 19 T 9 min 

21B 11 T 0 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 3 T 27 T 9 min 

19A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 27 T 9 min 

6A 12 T 0 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 9 min 

20A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 9 min 

4A 0 T 1 T 0 T 0 T 0 T 1 T 0 T 0 T 0 T 2 T 9 min 

14A 12 T 1 T 0 T 7 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 9 min 

23A 12 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 10 min 

2A 12 T 1 T 0 T 8 T 1 T 1 T 1 T 0 T 0 T 24 T 10 min 

22B 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 10 min 

10B 11 T 1 T 0 T 8 T 1 T 1 T 0 T 0 T 2 T 24 T 10 min 

19B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 11 min 

6B 10 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 25 T 11 min 

22A 11 T 1 T 0 T 7 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 24 T 11 min 

12A 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 11 min 

16A 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 26 T 11 min 

15A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 11 min 

25B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 12 min 

9B 10 T 1 T 1 T 7 T 1 T 1 T 1 T 0 T 1 T 23 T 12 min 

11B 10 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 13 min 

17B 7 T 1 T 1 T 4 T 0 T 0 T 1 T 0 T 2 T 16 T 13 min 

20B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 13 min 

4B 1 T 1 T 0 T 1 T 0 T 0 T 0 T 0 T 3 T 6 T 13 min 

26B 7 T 1 T 0 T 4 T 0 T 0 T 1 T 1 T 1 T 15 T 13 min 

7B 9 T 1 T 0 T 5 T 0 T 1 T 1 T 0 T 0 T 17 T 14 min 

15B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 3 T 29 T 14 min 

13B 12 T 1 T 0 T 7 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 14 min 

9A 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 28 T 14 min 
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25A 11 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 26 T 14 min 

17A 11 T 0 T 1 T 7 T 0 T 1 T 1 T 0 T 1 T 22 T 14 min 

7A 9 T 1 T 0 T 6 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 22 T 14 min 

21A 6 T 1 T 1 T 7 T 0 T 1 T 1 T 0 T 0 T 17 T 14 min 

1A 9 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 25 T 14 min 

5A 12 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 27 T 14 min 

24A 2 T 1 T 1 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 4 T 15 min 

26A 8 T 1 T 1 T 7 T 0 T 0 T 1 T 0 T 0 T 18 T 15 min 

27A 10 T 1 T 1 T 8 T 0 T 0 T 0 T 0 T 1 T 21 T 15 min 

12B 12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 4 T 30 T 15 min 

18B 11 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 0 T 2 T 26 T 15 min 

2B 10 T 1 T 1 T 7 T 1 T 1 T 1 T 1 T 2 T 25 T 16 min 

28B 6 T 1 T 0 T 8 T 1 T 0 T 1 T 1 T 2 T 20 T 16 min 

14B 3 T 1 T 0 T 7 T 0 T 1 T 1 T 1 T 2 T 16 T 16 min 

27B 8 T 1 T 1 T 8 T 0 T 1 T 0 T 1 T 2 T 22 T 16 min 

Povprečno 

št. točk pri 

posamezni 

nalogi 

9,70 

T 

0,94 

T 

0,70 

T 

7,04 

T 

0,62 

T 

0,83 

T 

0,87 

T 

0,72 

T 

1,83 

T 

Povprečno 

št. točk: 

23,26 T 

 

Število 

možnih 

točk pri 

posamezni 

nalogi 

12 T 1 T 1 T 8 T 1 T 1 T 1 T 1 T 4 T 

Vse 

možne 

točke: 30 

T 

 

 

Tabela 3: Št. točk po posameznih nalogah na 3. preizkusu znanja 

 

Učenci so urejeni po času reševanja preizkusa znanja. Prvi je zapisan tisti učenec, ki je preizkus 

znanja rešil v najkrajšem času, zadnji pa je zapisan tisti, ki je za reševanje porabil največ časa.  

Pri pregledu časa, ki so ga učenci porabili za reševanje preizkusa znanja, se niso pokazale 

bistvene razlike v doseženem številu točk tistih, ki so preizkus znanja oddali med prvimi in 

tistimi, ki so preizkus znanja oddali med zadnjimi. Vseeno pa lahko rečemo, da so nekoliko 

več točk dosegli učenci, ki so preizkus znanja oddali med prvimi kot čisto zadnji učenci. 

Pri 1. nalogi, ki je preverjala avtomatizacijo poštevanke, so učenci v povprečju zbrali 9,70 

točke, kar pomeni, da so v povprečju nalogo rešili 80,83%. Iz tega lahko predvidevamo, da 

imajo učenci v povprečju zmnožke in količnike, vezane na poštevanko, dobro avtomatizirane.  

Iz Tabele 3 lahko vidimo, da so učenci (označeni z modro barvo), ki so skupno dosegli 25 točk 

ali več, imeli tudi zelo uspešno rešeno prvo nalogo, kjer smo preverjali avtomatizacijo 

poštevanke. Le eden od teh učencev, ki so imeli skupno število točk 25 ali več, pri prvi nalogi 

ni zbral 10 točk ali več. To pomeni, da so tisti učenci, ki so imeli dobro avtomatizirano 
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poštevanko, uspešno reševali tudi ostale naloge vezane na poštevanko. Rečemo lahko, da so 

poštevanko tudi razumeli, ne le avtomatizirali. 

2. naloga in 3. naloga sta preverjali znanje pojma večkratnik in večkratnike dveh števil. V 

povprečju so učenci veliko bolje rešili 2. nalogo kot 3. nalogo, in sicer je drugo nalogo pravilno 

rešilo 44 učencev, kar je 93,62 %, tretjo pa le 33 učencev, kar je 70,21 %. To je lahko posledica 

tega, da je imela druga naloga števila zapisana po vrstnem redu in so si učenci lahko pomagali 

s štetjem. Tretja naloga pa je imela števila zapisana mešano s števili od 1 do 100, zato so tu 

morali poznati večkratnike in jih poiskati. 

Pri 4. nalogi, ki je preverjala znanje poštevanke in količnikov, vezanih na poštevanko, so 

učenci v povprečju dosegli 7,04 točke, kar je 88,00 %. Četrto nalogo so učenci rešili nekoliko 

bolje kot prvo nalogo. Prva naloga je namreč preverjala le avtomatizacijo poštevanke, pri 4. 

nalogi pa avtomatizacija poštevanke ni bila bistvenega pomena, saj so imeli učenci na voljo 

dovolj časa, da so lahko pri reševanju uporabili različne strategije reševanja računov. Tako so 

pri četrti nalogi do pravilnih rezultatov lahko prišli tudi učenci, ki poštevanke še niso 

avtomatizirali. To lahko vidimo tudi iz zgornje Tabele 3, če pogledamo učence, ki so pri prvi 

nalogi zbrali manj kot 10 točk in vseeno dosegli visoko število točk pri četrti nalogi (označeni 

z oranžno barvo). 

5. naloga in 6. naloga sta preverjali znanje pojma količnik in večkratnik ter zapis računa 

deljenja in množenja. Kot smo že omenili, učenci lažje množijo kot delijo in tudi tu se je 

izkazalo tako. Peto nalogo, ki je preverjala poznavanje pojma količnik in zapis računa deljenja, 

je pravilno rešilo le 29 učencev, kar je 61,70 %. Šesto nalogo, ki je preverjala poznavanje pojma 

večkratnik in zapis računa množenja pa je pravilno rešilo 39 učencev, kar je 82,98 %. Iz tega 

lahko sklepamo, da učenci bolje poznajo pojem večkratnik kot količnik. 

7. naloga in 8. naloga sta bili besedilni nalogi, ki sta preverjali znanje uporabe računskih 

operacij množenja in deljenja v matematičnih problemih. Tu je veliko več učencev pravilno 

rešilo 7. nalogo, ki je preverjala znanje uporabe deljenja, in sicer je nalogo pravilno rešilo 41 

učencev, kar je 87,23 %. Le 34 učencev, kar je 72,34 %, pa je pravilno rešilo 8. nalogo, ki je 

preverjala znanje uporabe množenja v matematičnih problemih. Izkazalo se je ravno obratno 

kot pri prejšnjih dveh nalogah, kjer smo omenili, da je učencem bližje množenje kot deljenje. 

9. naloga je preverjala računsko operacijo množenja v matematičnem problemu. Tu ni bila 

bistvena avtomatizacija poštevanke, ampak poznavanje dveh števil, ki imata željeni zmnožek. 

Učenci so si tu pomagali z različnimi strategijami, pravili in zakoni množenja, ki smo jih 

predstavili tudi v teoretičnem delu. V povprečju so učenci pri tej nalogi zbrali 1,83 točke, kar 

pomeni, da so nalogo reševali  45,75%. Vse točke (4 točke) so pri tej nalogi dobili le 3 učenci, 

in sicer tisti učenci, ki so imeli visoko število točk tudi pri prvi nalogi, kar pomeni da imajo 

tudi poštevanko dobro avtomatizirano. Avtomatizacija poštevanke pa ni bila bistveni dejavnik 

za uspešno reševanje naloge, saj so vsaj 2 točki dosegli tudi nekateri tisti učenci, ki so slabše 

reševali prvo nalogo in poštevanka pri njih ni avtomatizirana. 

 

Skupno število točk na 3. preizkusu znanja 

Povprečno število točk na tretjem preizkusu znanja je 23,26, kar je 77,52 %. Le 1 učenec (12B) 

je dosegel maksimalno število točk (30 točk). Najmanjše doseženo število točk pa je bilo 2 

točki. 
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Iz Grafa 7 lahko vidimo, da je kar 59,57 % učencev 3. preizkus znanja rešilo s skupnim številom 

točk med 25 in 30 točk. Za te učence lahko sklepamo, da imajo dobro znanje poštevanke in 

znajo reševati naloge, vezane na poštevanko. Le 6,38 % učencev pa je 3. preizkus znanja rešilo 

z manj kot 50 %. Za te učence lahko sklepamo, da znanje poštevanke še ni utrjeno in bodo za 

avtomatizacijo in razumevanje poštevanke potrebovali še veliko ponavljanja. 

  

Graf 7: Skupno št. točk na 3. preizkusu znanja 
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13.5 Primerjava 1. in 2. preizkusa znanja 
 

S primerjavo 1. in 2. preizkusa znanja bomo ugotovili, koliko znanja poštevanke učenci 

ohranijo po daljšem časovnem premoru rednega utrjevanja poštevanke. 

Primerjava skupnega števila točk  

Učenci so na 1. preizkusu znanja v povprečju dosegli 24,09 točke, na 2. preizkusu znanja pa 

23,42 točke. Iz tega lahko sklepamo, da se je znanje poštevanke pri učencih v povprečju 

ohranilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Grafa 8 lahko vidimo, da je na 2. preizkusu znanja 7,69 % učencev doseglo manj kot 50 % 

vseh možnih točk, na 1. preizkusu znanja pa je bilo takšnih le 4,35 % vseh učencev. Vidimo 

tudi, da je na prvem preizkusu znanja večji delež učencev, 63,04 %, dosegel med 25 do 30 točk 

kot na drugem preizkusu. Takšnih učencev je bilo na drugem preizkusu znanja nekoliko manj, 

in sicer 55,77 %. Učenci so ob koncu 3. razreda imeli bolje utrjeno znanje poštevanke kot ob 

začetku 4. razreda. Sklepamo lahko, da je med poletnimi počitnicami znanje učencev nekoliko 

zbledelo iz dolgoročnega spomina in ga bodo morali s ponavljanem poštevanke obnoviti.  

 

 

 

Graf 8: Primerjava skupnega št. točk na 1. in 2. preizkusu znanja 
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Primerjava časa reševanja 1. in 2. preizkusa znanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so za reševanje 1. preizkusa znanja v povprečju porabili 11,46 minut, za reševanje 2. 

preizkusa znanja pa 13,79 minut. Iz Grafa 9 lahko vidimo, da je kar 28,26 % učencev prvi 

preizkus znanja rešilo v prvih 9 minutah. Pri reševanju 2. preizkusa znanja pa je bilo takšnih 

učencev le 9,62 %. Sklepamo lahko, da so bili učenci ob zaključku 3. razreda nekoliko hitrejši 

pri reševanju matematičnih nalog kot po daljšem časovnem premoru rednega šolskega dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Primerjava časa reševanja 1. in 2. preizkusa znanja 
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Primerjava uspešnosti po posameznih nalogah 

Iz Grafa 10 vidimo, da so učenci v povprečju naloge bolje reševali na 1. kot na 2. preizkusu 

znanja. To ne drži le pri 2. in 3. nalogi, ki so ju učenci bolje rešili na 2. preizkusu znanja. Ti 

nalogi sta preverjali poznavanje pojma večkratnik in večkratnike danih števil. Pri 1. nalogi, ki 

je preverjala avtomatizacijo poštevanke, se je znanje ohranilo. Naloge od 4 do 9 so učenci bolje 

rešili na 1. preizkusu znanja kot na 2. preizkusu znanja. Te naloge so preverjale znanje 

poštevanke in njeno uporabo v matematičnih nalogah.  

Avtomatizacija in razumevanje poštevanke ter njena uporaba v matematičnih nalogah se je 

kljub daljšemu časovnemu premoru v večini ohranila. To je lahko posledica tega, da je 52 % 

učencev med poletnimi počitnicami utrjevalo znanje poštevanke. Kljub temu pa so vidne rahle 

razlike v znanju ob koncu 3. razreda in na začetku 4. razreda.  

 

Graf 10: Primerjava uspešnosti med 1. in 2. preizkusom znanja po posameznih nalogah 
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13.6 Primerjava 2. in 3. preizkusa znanja 

Za ugotavljanje pomena rednega utrjevanja poštevanke smo primerjali rezultate dobljene na 2. 

in 3. preizkusu znanja. Drugi preizkus znanja so učenci namreč rešili po dvomesečnem premoru 

rednega utrjevanja poštevanke, in sicer na začetku 4. razreda. Tretji preizkus znanja pa so 

učenci rešili po dvotedenskem prostovoljnem utrjevanju poštevanke z učnimi listi in 

didaktičnimi igrami.  

Primerjava skupnega števila točk  

Učenci so na 2. preizkusu znanja v povprečju dosegli 23,42 točke, kar je 78,07 %, na 3. 

preizkusu znanja pa so v povprečju dosegli 23,26 točke, kar je 77,52 %. Čeprav smo želeli, da 

bi se znanje na 3. preizkusu znanja izboljšalo, moramo vedeti, da nalog na učnih listih niso 

reševali vsi učenci. Učencev, ki so rešili vse naloge na učnih listih za utrjevanje poštevanke, je 

bilo le 12. Prav zaradi tega bomo v nadaljevanju podrobneje pogledali tiste učence, ki so 

utrjevali poštevanko z reševanjem nalog na učnih listih in z uporabo didaktičnih iger. 

 

 

 

 

Iz Grafa 11 vidimo, da so bili učenci nekoliko uspešnejši na 3. preizkusu znanja, saj je kar 

59,57 % učencev doseglo 25 točk ali več. Takšnih učencev je bilo na 2. preizkusu znanja 

nekoliko manj, in sicer 55,77 %. Učencev, ki je preizkus znanja rešilo z manj kot 50 % (manj 

kot 15 točk), je bilo na 2. preizkusu znanja 7,69 %, na 3. preizkusu znanja pa nekoliko manj, 

in sicer 6,38 %.  

  

Graf 11: Primerjava skupnega št. točk vseh učencev na 2. in 3. preizkusu znanja 
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Primerjava časa reševanja 2. in 3. preizkusa znanja 

 

 

V povprečju so učenci za reševanje 2. preizkusa znanja porabili 13,79 minute, za reševanje 3. 

preizkusa znanja pa 12,09 minute, kar pomeni, da so učenci nekoliko hitreje rešili 3. preizkus 

znanja, kar vidimo tudi iz Grafa 13. Kar 23,40 % učencev je 3. preizkus znanja rešilo do 9 

minute, takšnih učencev je bilo na 2. preizkusu znanja le 9,62 %. Tretji preizkus znanja so vsi 

učenci rešili v manj kot 20 minutah, medtem ko je drugi preizkus znanja 7,69 % učencev 

reševalo 20 minut ali več. Sklepamo lahko, da so učenci po dvotedenskem utrjevanju 

poštevanke utrdili znanje poštevanke. Poleg tega pa so bili v šoli že tretji teden, kar pomeni, da 

so prišli nazaj v šolski ritem in je tudi reševanje nalog potekalo hitreje.  

Graf 12:Primerjava časa reševanja 2. in 3. preizkusa znanja 
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Primerjava uspešnosti po posameznih nalogah 

 

 

Zgornji Graf 12 nam prikazuje povprečno uspešnost učencev pri posameznih nalogah na 2. in 

3. preizkusu znanja. Vidimo, da so učenci 1., 2., 6., 7. in 9. nalogo rešili uspešneje na 3. 

preizkusu znanja po dvotedenskem utrjevanju znanja z učnimi listi in didaktičnimi igrami. Pri 

3., 4., 5. in 8. nalogi pa je bil povprečni rezultat nekoliko slabši na 3. kot na 2. preizkusu znanja. 

Razlike pa so bile v večini nalog minimalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 13: Primerjava uspešnosti med 2. in 3. preizkusom znanja po posameznih nalogah 
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Učenci, ki niso reševali učnih listov 

Učencev, ki niso reševali nalog na učnih listih in so rešili 2. in 3. preizkus znanja, je bilo 20. V 

povprečju so na 2. preizkusu znanja dosegli 21,80 točke, kar je 72,67 %. Na 3. preizkusu znanja 

pa so v povprečju dosegli 20,15 točke, kar je 67,17 %.  

Učenci, ki niso reševali nalog na učnih listih, svojega znanja poštevanke niso izboljšali, njihov 

rezultat na 3. preizkusu znanja je pravzaprav slabši kot na 2. preizkusu znanja. Učenci so sicer 

igrali didaktične igre, a to je bilo premalo, da bi svoje znanje poštevanke izboljšali. Kot smo 

omenili že v teoretičnem delu, so didaktične igre namenjene predvsem popestritvi pouka, 

učenec pa z njimi ponovijo svoje znanje. Menimo pa, da jih ne moremo enačiti z reševanjem 

nalog na učnih listih, kjer učenci individualno rešujejo naloge, rezultat zapišejo in ga oddajo v 

pregled.  

Pri 1. nalogi na 2. preizkusu znanja, kjer smo preverjali avtomatizacijo poštevanke, so ti učenci 

v povprečju dosegli 9,10 točke, kar je 75,83 %. Pri 1. nalogi na 3. preizkusu znanja pa 8,10 

točke, kar je 67,50 %. Vidimo, da se je tudi uspešnost učencev, ki niso utrjevali poštevanke 

nekoliko zmanjšala, saj kot smo omenili v teoretičnem delu, znanje iz spomina začne bledeti, 

če ga ne uporabljamo in ponavljamo. 

Učenci, ki so rešili 1–3 učne liste 

 

 

 

Graf 14 nam prikazuje primerjavo doseženih točk na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so 

rešili od 1 do 3 učne liste in so uporabljali didaktične igre. Takšnih učencev je bilo 10, izključili 

pa smo tiste učence, ki niso rešili obeh preizkusov znanj, pa čeprav so rešili od 1 do 3 učne 

liste. 

5 učencev, ki so rešili od 1 do 3 učne liste in so uporabljali didaktične igre, je svoje znanje 

izboljšalo. Drugih 5 učencev pa je na 3. preizkusu znanja doseglo manj točk kot na 2. preizkusu 

znanja. Iz Grafa 14 vidimo, da je svoje znanje najbolj izboljšal učenec 27A. 

Graf 14: Primerjava skupnega št. točk na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so rešili 1–3 učne liste 
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Za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke si bomo ogledali Graf 15, ki nam prikazuje točke 1. 

naloge na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so rešili od 1 do 3 učne liste in uporabljali 

didaktične igre. Avtomatizacijo poštevanke je izboljšalo oz. na obeh preizkusih znanja doseglo 

maksimalno število točk (12 točk) 7 učencev. Le pri 3 učencih pa je bila avtomatizacija 

poštevanke na 3. preizkusu znanja enaka ali nekoliko slabša kot pred dvotedenskim 

utrjevanjem znanja.   

Graf 15: Primerjava točk 1. naloge na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so rešili 1–3 učne liste 
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Učenci, ki so rešili 4–7 učnih listov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16 nam prikazuje primerjavo doseženih točk na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so 

rešili od 4 do 7 učnih listov in so uporabljali didaktične igre. Takšna učenca sta bila le 2, 

izključili pa smo tiste učence, ki niso rešili obeh preizkusov znanj, pa čeprav so rešili od 4 do 

7 učnih listov. 

En učenec je na 3. preizkusu znanja dosegel višje število točk kot na 2. preizkusu znanja. En 

učenec pa je dosegel enako število točk na 2. in 3. preizkusu znanja. Vidimo, da sta učenca po 

rednem utrjevanju znanja z učnimi listi in didaktičnimi igrami svoje znanje poštevanke ohranila 

oz. izboljšala. V nadaljevanju pa si poglejmo Graf 17, ki prikazuje njuno avtomatizacijo 

poštevanke. 

 

 

Graf 16: Primerjava skupnega št. točk na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so rešili 4–7 učnih listov 
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Graf 17 nam prikazuje, koliko točk sta učenca dosegla pri 1. nalogi na 2. in 3. preizkusu znanja. 

Zanimalo nas je, ali sta učenca na 3. preizkusu znanja izboljšala avtomatizacijo poštevanke, saj 

je 1. naloga preverjala prav avtomatizacijo poštevanke. Iz Grafa 17 vidimo, da je en učenec 

avtomatizacijo izboljšal, drugi pa je na obeh preizkusih dosegel 11 točk od 12 možnih točk. 

Oba učenca sta na 3. preizkusu znanja po dvotedenskem reševanju nalog na učnih listih in 

uporabi didaktičnih iger imela poštevanko dobro avtomatiziramo.  

Graf 17: Primerjava točk 1. naloge na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so rešili 4–7 učnih listov 
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Učenci, ki so rešili 8–11 učnih listov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18 nam prikazuje primerjavo doseženih točk na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so 

rešili od 8 do 11 učnih listov in so uporabljali didaktične igre. Takšni učenci so bili štirje, 

izključili pa smo tiste učence, ki niso rešili obeh preizkusov znanj, pa čeprav so rešili od 8 do 

11 učnih listov.  

Dva učenca sta na 3. preizkusu znanja dosegla višje število točk kot na 2. preizkusu znanja. 

Dva učenca pa sta na 3. preizkusu znanja dosegla manj točk kot na 2. preizkusu znanja pred 

dvotedenskim utrjevanjem znanja. V nadaljevanju pa si poglejmo njihovo avtomatizacijo 

poštevanke pred in po dvotedenskem utrjevanju znanja z učnimi listi in didaktičnimi igrami. 

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Primerjava skupnega št. točk na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so rešili 8–11 učnih listov 
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Iz Grafa 19 vidimo, da so trije učenci pri 1. nalogi na 3. preizkusu znanja dosegli višje število 

točk kot na 2. preizkusu znanja oz. na obeh preizkusih zbrali maksimalno število točk. Le en 

učenec pa je na 3. preizkusu znanja dosegel nižje število točk. Iz tega lahko sklepamo, da so 

učenci, ki so rešili od 8 do 11 učnih listov in uporabljali didaktične igre, v povprečju izboljšali 

avtomatizacijo poštevanke. 

 

Učenci, ki so rešili vse učne liste 

Vse naloge na učnih listih je rešilo 12 učencev. Spodnji graf 20 prikazuje točke, ki so jih učenci 

dosegli na 2. in 3. preizkusu znanja. Prikazanih je le 10 učencev, saj 2 učenca nista bila prisotna 

pri reševanju obeh preizkusov znanja, zato ju v primerjavo rezultatov nismo vključili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19: Primerjava 1. naloge na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so rešili 8–11 učnih listov 

Graf 20: Primerjava skupnega št. točk na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so rešili vse učne liste 
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Iz Grafa 20 vidimo, da je pet učencev po dvotedenskem reševanju nalog na učnih listih in 

uporabi didaktičnih iger 3. preizkus znanja rešilo bolje od 2. preizkusa znanja. Dva učenca sta 

na obeh preizkusih dosegla enako število točk. Trije učenci so na 3. preizkusu znanja dosegli 

slabši rezultat kot na 2. preizkusu znanja. Vsi učenci pa so tako na 2. kot na 3. preizkusu znanja 

dosegli 25 točk ali več, kar pomeni, da je njihovo znanje in razumevanje poštevanke zelo dobro. 

V nadaljevanju pa si poglejmo še njihovo avtomatizacijo poštevanke. 

 

 

 

Iz Grafa 21 vidimo, da je pet učencev na 2. in 3. preizkusu znanja pri 1. nalogi doseglo enako 

število točk, od tega pa so kar štirje učenci dosegli maksimalno število točk (12 točk). Štirje 

učenci so svojo avtomatizacijo poštevanke izboljšali. Le en učenec pa je na 3. preizkusu znanja 

dosegel manj točk kot pred dvotedenskim utrjevanjem poštevanke z učnimi listi in didaktičnimi 

igrami. Vsi učenci so pri 1. nalogi tako na 2. kot na 3. preizkusu znanja dosegli visoko število 

točk, in sicer 10 in več točk. Rečemo lahko, da imajo ti učenci poštevanko dobro 

avtomatizirano. 

V nadaljevanju pa si poglejmo, koliko učencev je po dvotedenskem utrjevanju poštevanke 

izboljšalo avtomatizacijo poštevanke. 

 

 

 

 

 

 

Graf 21: Primerjava točk 1. naloge na 2. in 3. preizkusu znanja učencev, ki so rešili vse učne liste 
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Primerjava 1. naloge na 2. in 3. preizkusu znanja Število rešenih učnih listov 

0 1–3 4–7 8–11 12 (vsi) 

Št. učencev, ki so rešili oba preizkusa znanja 20 10 2 4 10 

Št. učencev, ki so izboljšali avtomatizacijo 

poštevanke  

8 7 1 3 8 

 

Tabela 4: Učenci, ki so po reševanju nalog na učnih listih in uporabi didaktičnih iger, izboljšali avtomatizacijo poštevanke 

 

Tabela 4 nam prikazuje, koliko učencev je rešilo oba preizkusa znanja in koliko učencev je 

izboljšalo avtomatizacijo poštevanke (tisti, ki so 1. nalogo rešili bolje po uporabi didaktičnih 

iger in učnih listov ali pa so na obeh preizkusih dosegli maksimalno število točk). Vidimo, da 

so bili najuspešnejši tisti učenci, ki so ob uporabi didaktičnih iger rešili tudi vse naloge na učnih 

listih. Tu je kar 8 od 10 učencev, ki so rešili vse naloge na učnih listih, doseglo maksimalno 

število točk na obeh preizkusih znanja ali pa so svoje znanje izboljšali. Sledijo jim učenci, ki 

so rešili od 8 do 11 učnih listov, kjer so kar trije od štirih učencev izboljšali avtomatizacijo 

poštevanke ali pa so na obeh preizkusih dosegli maksimalno število točk. Iz Tabele 4 pa lahko 

vidimo, da so avtomatizacijo poštevanke v najmanjšem deležu izboljšali učenci, ki ob uporabi 

didaktičnih iger niso rešili nobene naloge na učnih listih. Od 20 učencev je le 8 učencev 

izboljšalo svoj rezultat oz. so na obeh preizkusih dosegli maksimalno število točk. 

Spodnja Tabela 5 pa nam prikazuje, koliko učencev je po dvotedenskem utrjevanju poštevanke 

izboljšalo svoje znanje poštevanke. 

  

 

Primerjava uspešnosti učencev na 2. in 3. 

preizkusu znanja 

Število rešenih učnih listov 

0 1–3 4–7 8–11 12 (vsi) 

Št. učencev, ki so rešili oba preizkusa znanja 20 10 2 4 10 

Št. učencev, ki so izboljšali končni rezultat  9 5 1 2 5 

 

 Tabela 5: Učenci, ki so po reševanju nalog na učnih listih in uporabi didaktičnih iger izboljšali svoj rezultat na preizkusu 
znanja 

 

Tabela 5 nam prikazuje, koliko učencev je rešilo 2. in 3. preizkus znanja in koliko učencev je 

na 3. preizkusu znanja doseglo boljši rezultat kot na 2. preizkusu znanja ter koliko učnih listov 

so rešili. Kar 5 od 10 učencev, ki so reševali vse naloge na učnih listih, je po dvotedenskem 

utrjevanju znanja poštevanke izboljšalo svoj rezultat. Prav tako pa je svoje znanje izboljšalo 9 

od 20 učencev, ki niso reševali nalog na učnih listih in so uporabljali le didaktične igre.  

Učenci, ki so že na 2. preizkusu znanja dosegli visoko število točk (25 ali več točk), so nato 

rešili tudi vse naloge na učnih listih. Sklepamo lahko, da so to učenci, ki imajo dobro 

avtomatizirano poštevanko in jo tudi razumejo ter jo znajo uporabljati v različnih matematičnih 

nalogah. Prav zaradi tega lahko sklepamo, da nalog na učnih listih niso reševali z odporom, saj 
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so vedeli, da poštevanko znajo in bodo pri reševanju uspešni. Za učence, ki imajo pri tem še 

težave, pa so bile v pomoč didaktične igre, saj so jih vsi učenci uporabljali z veseljem. Tu so 

lahko bili uspešni tudi učenci, ki poštevanke še niso imeli avtomatizirane, predvsem igra 123, 

ki je bila igra na srečo, je omogočala, da so uspešni prav vsi učenci. Zavedati pa se moramo, 

da so didaktične igre le v pomoč pri učenju in jih ne moremo uporabljati ves čas. Kot smo 

omenili že v teoretičnem delu, njihova prepogosta uporaba pripelje do naveličanosti in igre 

zgubijo svoj učinek. Pomembno vlogo pri ponavljanju poštevanke imajo tako učni listi, kjer 

učenec nalogo reši samostojno, jo odda v pregled, od učitelja pa dobi tudi povratno informacijo.  

V nadaljevanju se bomo osredotočili na učence, ki so na preizkusih znanja dosegli slabše 

rezultate, in sicer na tiste učence, ki so vsaj enega od preizkusov znanj rešili z manj kot 50-% 

uspešnostjo (do 15 točk).  

 

 

 

Tabela 6: Učenci, ki so vsaj en preizkus znanja rešili z manj kot 50-% uspešnostjo 

 

Iz Tabele 6 lahko vidimo, da sta na 1. preizkusu znanja le dva učenca dosegla manj kot 50 %, 

in sicer učenec 17B, ki je dosegel 11 točk, in učenec 1B, ki je dosegel 10 točk od 30 možnih 

točk. En od učencev je obkrožil, da je med poletnimi počitnicami vadil poštevanko, drugi pa 

ne. Oba sta le za 4 točke izboljšala svoj rezultat na 2. preizkusu znanja, kar je še vedno 50-% 

uspešnost oz. manj. Nihče od njiju ni reševal nalog na učnih listih, oba pa sta uporabljala 

didaktične igre. Kljub temu, da sta uporabljala le didaktične igre, sta na 3. preizkusu znanja 

svoj rezultat izboljšala za nekaj točk. 

Učenca 4A in 4B sta najboljši rezultat dosegla ob koncu 3. razreda na 1. preizkusu znanja. Med 

poletnimi počitnicami znanja poštevanke nista utrjevala. Sklepamo lahko, da je ravno zaradi 

tega njun rezultat na 2. preizkusu znanja precej slabši v primerjavi s 1. preizkusom znanja. Na 

2. preizkusu znanja sta namreč oba učenca dosegla manj kot 50 % točk. Med dvotedenskim 

prostovoljnim utrjevanjem znanja sta učenca občasno uporabila didaktične igre, nalog na učnih 

listih pa nista reševala. Ker znanja poštevanke nista redno utrjevala, je njun rezultat na 3. 

Učenec 1. preizkus 

znanja 

Vadil 

poštevanko 

2. preizkus 

znanja 

Reševal 

učne liste 

3. preizkus 

znanja 

17B 11 točk NE 15 točk 0 16 točk 

1B 10 točk DA 14 točk 0 19 točk 

4A 26 točk NE 7 točk 0 2 točki 

4B 19 točk NE 5 točk 0 6 točk 

27A / DA 8 točk 1 21 točk 

24A 17 točk NE 27 točk 0 4 točke 
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preizkusu znanja ponovno pod 50 % in tudi slabši od 2. preizkusa znanja. Učenec 4A je na 3. 

preizkusu znanja dosegel le 2 točki, učenec 4B pa 6 točk. 

Učenec 27A pri reševanju 1. preizkusa znanja ni bil prisoten. Na 2. preizkusu znanja je dosegel 

le 8 točk, kar je manj kot 50 %. Na 3. preizkusu znanja pa je kljub temu da je rešil le 1 učni 

list, dosegel precej boljši rezultat, in sicer 21 točk. Učenec pa je med dvotedenskim utrjevanjem 

znanja uporabljal tudi didaktične igre.  

Učenec 24A je imel najslabši rezultat na 3. preizkusu znanja, kjer je dosegel manj kot 50 %, in 

sicer le 4 točke. Učenec med dvotedenskim utrjevanjem znanja ni reševal nalog na učnih listih 

in je le občasno uporabil didaktične igre. Zanimivo je, da je njegov rezultat bil najboljši po 

poletnih počitnicah na 2. preizkusu znanja, kjer je dosegel kar 27 točk, kljub temu da je 

odgovoril, da med poletnimi počitnicami poštevanke ni utrjeval. 

Iz analize rezultatov učencev, ki so pri reševanju preizkusov znanja dosegali najslabše rezultate 

(manj kot 50 %), vidimo, da ti učenci tudi niso reševali nalog na učnih listih. Le en od teh 

učencev je rešil 1 učni list. Tudi didaktičnih iger niso veliko uporabljali. Ti učenci potrebujejo 

še dodatno spodbudo učitelja in staršev. Učence je potrebno spodbujati, jim pripraviti raznolike 

vaje za utrjevanje in uporabljati različne pristope, s katerimi jih bomo motivirali za učenje in 

ponavljaje poštevanke.  
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14.  POVZETEK UGOTOVITEV 

V empiričnem delu magistrske naloge smo preverjali znanje in avtomatizacijo poštevanke v 

različnih obdobjih šolanja. Z analizo rezultatov smo ugotovili, da ima preučevani vzorec 

učencev ob koncu 3. razreda v povprečju dobro znanje in avtomatizacijo poštevanke. Po 

daljšem časovnem premoru rednega utrjevanja poštevanke – poletne počitnice, se je učencem 

velik del znanja ohranil, kar je lahko tudi posledica tega, da je kar 52 % učencev med poletnimi 

počitnicami utrjevalo poštevanko. Po dvotedenskem prostovoljnem reševanju nalog na učnih 

listih in uporabi didaktičnih iger, so učenci na 3. preizkusu znanja v povprečju dosegli zelo 

podoben rezultat kot na 2. preizkusu znanja, in sicer so na 2. preizkusu znanja povprečno zbrali 

23,42 točke, na 3. preizkusu znanja pa 23,26 točke. Pri analizi 1. naloge, ki je preverjala 

avtomatizacijo poštevanke, smo ugotovili, da se je avtomatizacija poštevanke po daljšem 

časovnem premoru rednega utrjevanja ohranila, saj so razlike zelo majhne. Na 1. preizkusu 

znanja so učenci v povprečju pri 1. nalogi dosegli 80,43 %, na 2. preizkusu znanja pa 80,13 %. 

Prav tako je povprečje ostalo zelo podobno pri 3. preizkusu znanja, kjer so učenci v povprečju 

pri 1. nalogi dosegli 80,83 %. 

Vendar pa, če pogledamo posamezne učence, ki so utrjevali znanje poštevanke z didaktičnimi 

igrami in poleg tega tudi reševali naloge na učnih listih, vidimo, da je kar 50 % učencev 

izboljšalo svoj rezultat na 3. preizkusu znanja v primerjavi z 2. preizkusom znanja. Tudi 45 % 

učencev, ki so le nekajkrat uporabili didaktične igre in niso reševali nalog na učnih listih, je 

svoje znanje poštevanke prav tako izboljšalo.  

Z analizo smo ugotovili, da so vse naloge na učnih listih rešili le tisti učenci, ki so imeli zelo 

dobro znanje in avtomatizacijo poštevanke že na 2. preizkusu znanja. Tisti učenci, ki pa so na 

2. preizkusu znanja dosegli slabši rezultat, tudi niso rešili nalog na učnih listih, vseeno pa so 

uporabljali didaktične igre. Iz tega lahko sklepamo, da bodo učenci, ki si težje zapomnijo 

zmnožke poštevanke, imeli tudi večji odpor do reševanja nalog za utrjevanje poštevanke. 

Bistvenega pomena pri učenju poštevanke je torej veliko utrjevanja in ponavljanja, ki pa ga 

lahko izvajamo na različne načine. Kot smo ugotovili iz analize raziskave, učenci, ki 

poštevanke še ne znajo, tudi niso pripravljeni sodelovati pri različnih oblikah utrjevanja znanja, 

zato pa ima tu pomembno vlogo učitelj. Učenca mora spodbujati, ga voditi, da bo prišel do 

željenega znanja in s tem morda pridobil tudi večjo motivacijo za nadaljnje učenje poštevanke 

in ostalih matematičnih vsebin.  

Učenci so v povprečju najboljši rezultat dosegli ob koncu 3. razreda. Na 1. preizkusu znanja so 

namreč v povprečju dosegli najvišje število točk, in sicer 24,09 točke. To, da so učenci 

najboljše rezultate imeli ob koncu 3. razreda, je povsem razumljivo. Celo šolsko leto so namreč 

spoznavali in utrjevali znanje poštevanke. V četrtem razredu po dvotedenskem utrjevanju 

znanja so učenci svoje znanje nekoliko izboljšali v primerjavi z začetkom 4. razreda, vseeno 

pa 2 tedna utrjevanja znanja nista dovolj za vse učence, nekateri prav zagotovo potrebujejo več 

časa, da bodo poštevanko avtomatizirali. Kot smo omenili v teoretičnem delu, se mora znanje, 

če ga želimo hitro in zanesljivo priklicati, zasidrati v dolgoročni spomin. Zavedati pa se 

moramo, da so med učenci individualne razlike. Nekateri bodo poštevanko hitro avtomatizirali, 

drugi pa bodo za to potrebovali veliko več časa in vztrajnosti.  

Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Ali se znanje poštevanke spremeni, če je učenci daljše časovno obdobje – poletne 

počitnice – ne ponavljajo? 

Kljub temu, da je kar 52 % učencev med poletnimi počitnicami utrjevalo poštevanko, se znanje 

poštevanke po daljšem časovnem obdobju, ko učenci poštevanke ne utrjujejo redno, spremeni. 
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Ob zaključku 3. razreda je le 4,35 % učencev preizkus znanja rešilo z manj kot 50 %. Ob 

začetku 4. razreda pa je bilo takšnih učencev 7,69 %. Prav tako se je pomembna razlika 

pokazala tudi pri učencih, ki so zbrali najvišje število točk (25–30 točk). Takšnih učencev je 

bilo na 1. preizkusu znanja ob zaključku 3. razreda kar 63,04 %, na 2. preizkusu znanja ob 

začetku 4. razreda pa se je to število nekoliko zmanjšalo, in sicer je bilo teh učencev le 55,77 

%.  

2. Ali se znanje poštevanke spremeni po rednem dvotedenskem utrjevanju znanja 

poštevanke z učnimi listi in didaktičnimi igrami? 

Učenci so znanje poštevanke prostovoljno utrjevali z učnimi listi in didaktičnimi igrami. 

Izkazalo se je, da je 50 % učencev, ki so rešili vse naloge na učnih listih in so uporabljali 

didaktične igre, izboljšalo znanje poštevanke. Prav tako je 50 % učencev, ki so reševali naloge 

na učnih listih, vendar niso rešili vseh, poleg tega pa so uporabljali didaktične igre, izboljšalo 

znanje poštevanke. Z raziskavo smo ugotovili, da se znanje poštevanke po daljšem časovnem 

obdobju rednega utrjevanja nekoliko izboljša. 

 

 3. Ali obstajajo razlike v znanju poštevanke med učenci, ki so utrjevali poštevanko s 

pomočjo učnih listov, in učenci, ki nalog na učnih listih niso reševali daljše časovno 

obdobje? 

Reševanje nalog na učnih listih je bilo prostovoljno. Za reševanje se je odločilo 32 učencev, od 

tega je 12 učencev rešilo vse naloge na učnih listih. Med učenci, ki so reševali naloge na učnih 

listih in so bili prisotni na dan reševanja 2. in 3. preizkusa znanja, jih je kar 50 % izboljšalo 

svoje znanje poštevanke. Med učenci, ki niso reševali nalog na učnih listih in so le občasno 

uporabljali didaktične igre, pa je svoje znanje izboljšalo 45 % učencev. Z raziskavo smo 

ugotovili, da se med učenci, ki so reševali naloge na učnih listih, in tistimi, ki nalog na učnih 

listih niso reševali, pojavljajo razlike. 

 

4. Ali učenci po uporabi didaktičnih iger in reševanju nalog na učnih listih poštevanko 

avtomatizirajo? 

Avtomatizacijo poštevanke smo preverjali s 1. nalogo na vseh treh preizkusih znanja. Po 

dvotedenskem utrjevanju znanja z didaktičnimi igrami in reševanju nalog na učnih listih je       

40 % učencev, ki je uporabljalo le didaktične igre in ni reševalo nalog na učnih listih, izboljšalo 

avtomatizacijo poštevanke. Največji delež učencev, kar 80 % učencev, ki so rešili vse naloge 

na učnih listih in uporabljali didaktične igre, je izboljšalo avtomatizacijo poštevanke. Prav tako 

je več kot 50 % učencev, ki so reševali naloge na učnih listih, a niso rešili vseh, in so uporabljali 

didaktične igre, izboljšalo avtomatizacijo poštevanke. Trdimo lahko, da z rednim utrjevanjem 

znanja poštevanke s pomočjo didaktičnih iger in reševanjem nalog na učnih listih učenci 

poštevanko avtomatizirajo.  
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15.  SKLEP 

Matematika je predmet, ki nam nudi širok nabor znanja. Pomembno pa je, da znanje prejmemo 

na način, ki bo ustrezal vsakemu posamezniku. Vemo, da ima vsak človek boljša in nekoliko 

šibkejša področja, a vseeno lahko splošno znanje posameznih predmetov usvoji prav vsak. V 

magistrski nalogi smo se posvetili znanju poštevanke, njenemu poučevanju in učenju.  

V teoretičnem delu smo spoznali nekaj splošnih ciljev matematike, ki jih učenci usvojijo v 

osnovnošolskem izobraževanju. Med bolj konkretnimi cilji, ki so zapisani v Učnem načrtu za 

matematiko, pa so zapisani tudi cilji, vezani na poštevanko, ki jih učenci usvojijo v 3. razredu 

osnovne šole. Učitelj ima pri poučevanju pomembno vlogo, saj mora za poučevanje izbrati 

ustrezne pristope in metode, pri katerih pa se lahko opre tudi na različne teorije poučevanja in 

učenja. Poštevanka je ena od vsebin, pri kateri je potrebno veliko utrjevanja. Z metodami 

utrjevanja učenec poštevanko avtomatizira in si s tem omogoči, da je priklic informacij hiter in 

zanesljiv. Ker pa je ponavljanje poštevanke za učence velikokrat dolgočasno, mora učitelj 

zagotoviti različen nabor metod za utrjevanje poštevanke 

V magistrski nalogi smo podrobneje predstavili uporabo učnih listov in didaktičnih iger za 

utrjevanju poštevanke. Ker je bila uporaba le-teh prostovoljna, veliko učencev ni reševalo 

nalog na učnih listih, vsi pa so vsaj poskusili z uporabo didaktičnih iger. V empiričnem delu 

magistrske naloge smo prikazali znanje učencev pred in po uporabi didaktičnih iger in 

reševanju nalog na učnih listih. Ugotovili smo, da tisti učenci, ki so imeli že v začetku slabo 

znanje poštevanke, tudi niso želeli reševati nalog na učnih listih. Tisti, ki pa so imeli 

poštevanko dobro avtomatizirano, so reševali tudi naloge na učnih listih. Iz tega lahko 

sklepamo, da bodo učenci, ki imajo slabše znanje poštevanke,  še toliko bolj potrebovali 

učiteljevo spodbudo za redno utrjevanje poštevanke.  

Iz raziskave pa smo ugotovili, da učitelji ne smejo pozabiti na ponavljanje že naučenega znanja, 

saj znanje brez ponavljanja izgine iz našega dolgoročnega spomina. Poštevanka pa je ena od 

vsebin, ki jo bodo učenci potrebovali ne le v 3. in 4. razredu, temveč skozi celotno šolanje in 

tudi pri reševanju problemov v vsakdanjem življenju.    
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V. PRILOGE 

1. PREIZKUS ZNANJA 

1.1  1. preizkus znanja  

Skupina _____   PREIZKUS ZNANJA          

Učenec _____                    3. razred 

1. Po nareku zapiši rezultate računov. 

____   ____   ____  

____   ____   ____ 

____   ____   ____  

____   ____   ____ 

2. Pobarvaj večkratnike števila 3. 

 

 

 

 

 

 

3. Pobarvaj večkratnike števila 7. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

11 7 22 29 49 20 70 45 71 52 

42 4 81 63 54 48 36 66 44 28 

50 13 14 18 1 35 61 56 100 21 
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4. Izračunaj.  

 

9  · 9 = ____  4  · 4 = ____  12 : 4 = ____ 25 : 5 = ____  

5  · 8 = ____  7  · 2 = ____  36 : 9 = ____ 72 : 9 = ____  

 

5. Izračunaj količnik števil 42 in 7. 

 

R: ______________________________________ 

 

 

6. Izračunaj zmnožek števil 5 in 9. 

 

R: ______________________________________ 

 

7. Botanični vrt je obiskalo 28 učencev. V vsaki skupini je bilo 7 učencev. 

Ogledali so si 20 rdečih tulipanov in 15 rumenih. V koliko skupin so se 

razdelili učenci? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

a) Učenci so se razdelili v 15 skupin. 

b) Učenci so se razdelili v 4 skupine. 

c) Učenci so se razdelili v 7 skupin. 

d) Učenci so se razdelili v 2 skupini. 
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8. Na dvorišču je ležalo 8 mačk. Okoli njih so hodile 3 kokoši. Koliko nog 

imajo vse mačke skupaj? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

a) Mačke imajo skupaj 24 nog. 

b) Mačke imajo skupaj 16 nog. 

c) Mačke imajo skupaj 36 nog. 

d) Mačke imajo skupaj 32 nog. 

 

 

9. Kateri števili zmnožimo, da dobimo 24? Zapiši čim več možnosti. 

            ·          =  24     

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 
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1.2  2. preizkus znanja  

Skupina _____   PREIZKUS ZNANJA          

Učenec _____                    4. razred 
 
Med počitnicami sem vadil/-a poštevanko. (Obkroži.)  

 
DA  NE 

 
1. Po nareku zapiši rezultate računov. 

 

____   ____   ____  

____   ____   ____ 

____   ____   ____  

____   ____   ____ 

2. Pobarvaj večkratnike števila 3. 

 

 

 

 

 

 

3. Pobarvaj večkratnike števila 7. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

11 7 22 29 49 20 70 45 71 52 

42 4 81 63 54 48 36 66 44 28 

50 13 14 18 1 35 61 56 100 21 
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   4. Izračunaj.  

 

9 · 9 = ____  4 · 4 = ____  12 : 4 = ____ 25 : 5 = ____  

5 · 8 = ____  7 · 2 = ____  36 : 9 = ____ 72 : 9 = ____  

 

5. Izračunaj količnik števil 42 in 7. 

 

R: ______________________________________ 

 

 

6. Izračunaj zmnožek števil 5 in 9. 

 

R: ______________________________________ 

 

7. Botanični vrt je obiskalo 28 učencev. V vsaki skupini je bilo 7 učencev. 

Ogledali so si 20 rdečih tulipanov in 15 rumenih. V koliko skupin so se 

razdelili učenci? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

e) Učenci so se razdelili v 15 skupin. 

f) Učenci so se razdelili v 4 skupine. 

g) Učenci so se razdelili v 7 skupin. 

h) Učenci so se razdelili v 2 skupini. 
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8. Na dvorišču je ležalo 8 mačk. Okoli njih so hodile 3 kokoši. Koliko nog   

imajo vse mačke skupaj? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

e) Mačke imajo skupaj 24 nog. 

f) Mačke imajo skupaj 16 nog. 

g) Mačke imajo skupaj 36 nog. 

h) Mačke imajo skupaj 32 nog. 

 

 

9. Kateri števili zmnožimo, da dobimo 24? Zapiši čim več možnosti. 

      ·          =  24     

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 

 

      ·          =  24 
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1.3  3. preizkus znanja 

 

Skupina _____   PREIZKUS ZNANJA        

Učenec _____                    4. razred 
 
 

 
1. Po nareku zapiši rezultate računov. 

 

____   ____   ____  

____   ____   ____ 

____   ____   ____  

____   ____   ____ 

2. Pobarvaj večkratnike števila 4. 

 

 

 

 

 

 

3. Pobarvaj večkratnike števila 9. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

11 7 9 29 45 20 27 47 71 81 

54 4 82 60 63 48 79 72 44 28 

50 13 14 36 1 18 61 56 100 90 
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4. Izračunaj.  

 

7 · 9 = ____  4 · 6 = ____  16 : 4 = ____ 81 : 9 = ____  

5 · 3 = ____  8 · 2 = ____  30 : 6 = ____ 42 : 7 = ____  

 

5. Izračunaj količnik števil 56 in 8. 

 

R: ______________________________________ 

 

 

6. Izračunaj zmnožek števil 3 in 6. 

 

R: ______________________________________ 

 

7. Eva je stara 4 leta. Ima brata Gašperja, ki je star 6 let. Njuna mama pa je 7 

krat starejša od Eve. Koliko je stara mama? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

 

i) Mama je stara 24 let. 

j) Mama je stara 32 let. 

k) Mama je stara 28 let. 

l) Mama je stara 42 let. 
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8. Babica je pripravila škatle z darili za svoje vnuke. V vsako škatlo je dala 5 

bonbonov in knjigo. Razdelila je 45 bonbonov. Koliko daril je pripravila? 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

i) Babica je pripravila 5 daril. 

j) Babica je pripravila 8 daril. 

k) Babica je pripravila 6 daril. 

l) Babica je pripravila 9 daril. 

 

 

9. Kateri števili zmnožimo, da dobimo 30? Zapiši čim več možnosti. 
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2. UČNI LISTI 

1. učni list      IME IN PRIIMEK  

Izračunaj. 
 

3     ·   4 =    25  ˸  5  =   7  ·           =  63 

 

5   ·          = 40  20  ˸          =  10  18  ˸          =  3 

 

7    ·          = 49  16  ˸           = 2             ˸  5  =   4 

 

          ·  3  = 24           ˸ 4  =  9             ·  10  =  100  

 

 

 

2. učni list      IME IN PRIIMEK  

 

Račun poveži s pravilnim rezultatom.  

 

       12 

5  ·  1     28 

7  ·  4     9 

3  ·  3     56 

9  ·  7     5 

8  ·  8     50 

          10  ·  5               48 

6  ·  8     64 

4  ·  2     8 

       63 

 

 



77 
 

3. učni list     IME IN PRIIMEK 

 

Račun poveži s pravilnim rezultatom.  

 

       8 

56  ˸  7    9 

5  ˸  1     6 

18  ˸  6    4 

81  ˸  9    7 

30  ˸  5    5 

80  ˸  8    9 

49  ˸  7    1 

54  ˸  6    3 

      10 
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4. učni list      IME IN PRIIMEK 

 

Zmnoži števila. Glej primer. 

 

  

· 7 

8 

9 

· 

5 

6 

7 

8 

9 

15 

40 
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5. učni list      IME IN PRIIMEK 

 

1. Babica je kupila 12 jabolk. Razdelila jih je trem otrokom, vsakemu enako. 

Koliko jabolk je dobil vsak?  

 

R: ___________________________ 

 

O:________________________________________________________    

   

___________________________________________________________ 

 

2. Na dvorišču je 6 mačk in 8 psov. Koliko nog imajo vsi psi skupaj?  

 

R: ____________________________ 

 

O:_________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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6. učni list     IME IN PRIIMEK  

1. Na parkirišču so 4 avtomobili. Koliko koles imajo skupaj? 

 

R: _______________________ 

 

O:_________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

2. Sosedova ograja je dolga 9 m, naša pa je 5 krat daljša. Koliko metrov je 

dolga naša ograja? 

 

R: ________________________ 

 

O:_________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

7. učni list      IME IN PRIIMEK 

 

Izračunaj in utemelji. 

8 : 4 = __2__, ker je ___2 · 4 = 8__________ 

28 : 7 = ____, ker je ____________________ 

50 : 5 = ____, ker je ____________________ 

72 : 8 = ____, ker je ____________________ 

30 : 5 = ____, ker je ____________________ 

15 : 3 = ____, ker je ____________________ 

64 : 8 = ____, ker je ____________________ 
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8. učni list      IME IN PRIIMEK 

1. Hčerka je stara 6 let, mama je 6 krat starejša od hčerke, oče pa je za 4 

leta starejši od mame. Koliko je stara mama in koliko oče? 

R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Na travniku je 9 luž. V vsaki luži je 6 žab. Koliko žab je v vseh lužah 

skupaj? 

R:_______________________________________________________________ 

O:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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9. učni list      IME IN PRIIMEK 

 

Račune, ki imajo rezultat 30, pobarvaj z zeleno barvo. Račune, ki imajo rezultat 

12, pobarvaj z modro barvo. 

  8 · 2  2 · 6  3 · 10  5 · 5   3 · 4 

10 · 3   7 · 6   1  · 12   2 · 9  6 · 2 

 5 · 6   4 ·  3    30 · 1   10 · 4  

10. učni list      IME IN PRIIMEK 

Po vrsti poveži večkratnike števila 6. Kaj dobiš? 

         38 

  14   60 6 50 

 38       12 

       24   
         18 
         48  54  49 

  42 30 
    26 

   36 

 

Dobim ______________________  
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11. učni list      IME IN PRIIMEK  

1. Izračunaj zmnožek števil 2 in 9. 

 

R: ___________________________________________ 

2. Zmnožek dveh števil je 24. Kateri dve števili smo zmnožili? Zapiši čim več 

računov. 

R:  

 

 

 

3. Izračunaj količnik števil 50 in 5. 

  

R: ___________________________________________  
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12. učni list      IME IN PRIIMEK 

Izračunaj in pobarvaj. 

 

 

 

 

  8  RUMENA  

  5  ORANŽNA 

  6  RJAVA 

  
30 : 6 

15 : 3 

5 : 1 

32:4 

16:2 

64:8 4
0

:5
 

36:6 

6:1 
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3. KARTONČKI IGRE 123 

3.1 Kartončki 😊 

 

Pri računih množenja so členi: 

FAKTOR  ZMNOŽEK 

 6 · 5  =  30 

  

 FAKTOR 

 

 

 

 
Ponovno mečeš! 
 

 

 

 

 
 

Pri računih deljenja so členi: 

 

DELJENEC KOLIČNIK  

 

 42 : 7 = 6 

  

 DELITELJ 

 

 

 

Pojdi 1 mesto naprej. 
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Pri množenju s številom 0,  

je rezultat vedno 0. 

Primer:   7 · 0 = 0 

 

 

Pri množenju lahko faktorja  

zamenjamo in dobimo enak rezultat. 

Primer: 7 · 9 = 63   ali   9 · 7 = 63 

 

 

 

 

Naredi 5 poskokov. 

 

 

 

 

Število 0 je pri deljenju  

lahko le na prvem mestu. 

Primer:  0 : 6 = 0 

      6 : 0 = NI REŠITVE 
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Naredi 5 počepov. 

 

 

 

 

3.2 Kartončki  

 

 

Povej večkratnike števila 2. 

(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) 

 

 

 

 

Povej večkratnike števila 5. 

(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50) 

 

 

 

 

Povej večkratnike števila 1. 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
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Izračunaj. 

5 · 8 = ___  (40) 

6 · 6 = ___ (36) 

 

 

Izračunaj. 

81 : 9 = ___ (9) 

49 : 7 = ___ (7) 

 

 

 

 

Kateri števili zmnožiš, da dobiš 18?  

Povej dva primera. 

(2 · 9, 9 · 2, 1 · 18, 18 · 1, 3 · 6, 6 · 3) 

 

 

 

 

Deli eno število z drugim,  

da dobiš 7. Povej dva primera.  

(7:1, 14:2, 21:3, 28:4, 35:5,  

42:6, 49:7, 56:8, 63:9, 70:10) 
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Izračunaj. 

2 · 6 = ___ (12) 

9 · 3 = ___ (27) 

 

 

 

Izračunaj. 

18 : 2 = ___ (9) 

72 : 9 = ___ (8) 

 

 

 

 

Rok ima 5 škatel. V vsaki škatli 

ima 8 avtomobilčkov. Koliko  

avtomobilčkov ima Rok? 

( 5 · 8 = 40, 40 avtomobilčkov) 

 

 

 

Na igrišču je 15 otrok. Razdeljeni  

so v 3 skupine. Koliko otrok je 

v eni skupini? 

(15 : 3 = 5, 5 otrok) 
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Izračunaj. 

10 · 7 = ___ (70) 

25 : 5 = ___ (5) 

 

 

 

Izračunaj. 

35 : 5 = ___ (7) 

9 · 1 = ___ (9) 

 

 

 

Izračunaj. 

56 : 8 = __ (7) 

9 · 4 = ___ (36) 

 

 


